TEYΧοσ 3/2016

ΑστυνομικΑ

ΧρονικΑ

Το διασυνοριακο εγκλημα και οι δρασεισ σε εθνικο
επιπεδο για Την προληψη και καΤαπολεμηση Του

στην υ.κα.ν.
το βραβείο
καινοτομίας στον
ευρύτερο δημόσιο
Τ ομέα 2016

εκδήλωση
της αστυνομίας
για την οδική
ασφάλεια

MHΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,
άλλη μια χρονιά έφθασε στο τέλος της και, όπως όλοι, έτσι και η
Αστυνομία κάνει τον απολογισμό της.
Αναμφίβολα, το 2016 ήταν ένα δύσκολο και απαιτητικό έτος. Το
Αστυνομικό Σώμα έδωσε καθημερινό αγώνα σε όλο το φάσμα
της αποστολής του: από τη μάχη με τους εμπόρους ναρκωτικών,
την καταπο- λέμηση του σοβαρού εγκλήματος και των κυκλωμάτων εμπορίας προσώπων, έως την τροχαία αστυνόμευση και τον
περιορισμό των θανατηφόρων δυστυχημάτων.
Επίσης, η Αστυνομία έδωσε καθηκόντος ιδιαίτερη έμφαση στις
πτυχές που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Η συμβολή της Κύπρου στο φλέγον αυτό ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας λόγω του γεγονότος ότι το νησί μας αποτελεί
εξωτερικό σύνορο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου την καθιστά κομβικό σημείο στη
Μεσόγειο. Το θέμα αυτό θίγει σε συνέντευξή του που παραχώρησε στα «Αστυνομικά Χρονικά» ο τέως Αναπληρωτής Εθνικός
Συντονιστής σε Θέματα Επιχειρησιακών Δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα και νυν
Υπεύθυνος του Γραφείου του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων,
κ. Μιχάλης Γαβριηλίδης.
Παρά το μέγεθος των προκλήσεων και των νέων απειλών στον
σύγχρονο κόσμο, η Αστυνομία Κύπρου απέδειξε την ικανότητά
της να ανταποκρίνεται και να αναβαθμίζεται συνεχώς. Μεταξύ
άλλων, σημειώσαμε μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ναρκωτικών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι
μόνο μεταξύ των μηνών Ιουνίου-Οκτωβρίου 2016 η Υ.ΚΑ.Ν. προέβη σε κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, βάρους
158 κιλών. Επίσης, εξαρθρώθηκαν κυκλώματα τέλεσης εικονικών
γάμων και εξιχνιάστηκαν πολλές άλλες σοβαρές υποθέσεις.
Επιπρόσθετα, η παρουσία μας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με τη συνεχώς αναβαθμιζόμενη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας έχει πλέον εδραιωθεί και η ανταπόκριση του κοινού έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
Παράλληλα, σημαντική διάκριση για την Αστυνομία Κύπρου αποτέλεσε η απονομή στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών,
του Βραβείου Καινοτομίας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Υπενθυμίζουμε την τιμητική διάκριση της χώρας μας από τις ΗΠΑ
στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων.
Σημειώνουμε εξάλλου ότι η παρουσία μας δίπλα στον πολίτη παρέμεινε έντονη και ανθρώπινη στο πλαίσιο της κοινωνικής και
ανθρωπιστικής μας προσφοράς. Επίσης, με σκοπό την καλύτερη
εξυπη- ρέτηση του πολίτη εγκαινιάστηκε πρόσφατα το νέο οίκημα του Αστυνομικού Σταθμού Ζυγίου και λειτούργησε ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας, ενώ τα μέλη μας
εκπαιδεύονται συνεχώς για να προσφέρουν ποιοτική εξυπηρέτηση στο κοινό και να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις της εποχής.
Ολοκληρώνοντας, υποσχόμαστε ότι και το 2017 με προσήλωση
στην αποστολή μας και με ευθύνη απέναντι στους πολίτες και την
κοινωνία θα πράξουμε αδιαλείπτως ακόμα περισσότερα, σταθεροί και πιστοί στις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες και ανταποκρινόμενοι με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στα καθήκοντά
μας.
Τα «Αστυνομικά Χρονικά»

ΕΚΔΟΤΗΣ
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
ΓΤΠ 346/2016-3.000
ISSN 0256-8497
ΤΕΥΧΟΣ 3/2016
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ανώτερος Υπαστυνόμος
Αντρέας Αγγελίδης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Α/Λοχίας 317 Λευκή Άρνου Σολομώντος
Αστυφύλακας 3269 Ελένη Κωνσταντίνου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας
Φωτογραφικό Τμήμα Υπηρεσίας Εγκληματολογικών
Ερευνών
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αρχηγείο Αστυνομίας
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
1478 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 22 808025 / Τηλεομ.: 22 808418
Εmail: pressoﬃce@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.police.gov.cy

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - EKΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν
δικές τους απόψεις.

Αστυνομικά Χρονικά

1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχηγείο Αστυνομίας ....................................................................................................... 22 808080
Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας .................................................................. 22 802020
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού ........................................................................ 25 805050
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ..................................................................... 24 804040
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου .............................................................................. 26 806060
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου ............................................................ 23 803030
Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου ........................................................................ 22 802525
Πυροσβεστική Υπηρεσία .............................................................................................. 22 802424

Γραμμή του Πολίτη ..............................................................................................................

1460

Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας - Υ.ΚΑ.Ν. 22 607362 / 1498
Γραμμή για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
στην οικογένεια .......................................................................................................................

1440

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης
έκτακτης ανάγκης .................................................................................................................

112 / 199

Ευρωπαϊκή γραμμή για εξαφανισμένα παιδιά .......................................

116000

Τμήμα Τροχαίας ........................................................................................................................ 22 607550

2

Αστυνομικά Χρονικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

17

4

Αφιέρωμα: Το διασυνοριακό έγκλημα και οι δράσεις σε εθνικό
επίπεδο για την πρόληψη και καταπολέμησή του

8

Τεχνολογία: Cyprus Police News, η νέα ειδησεογραφική ιστοσελίδα
της Αστυνομίας

9

Διάκριση στην Αστυνομία Κύπρου: Στην Υπηρεσία Καταπολέμησης
Ναρκωτικών το Βραβείο Καινοτομίας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
2016

10

Τελετή βράβευσης πολιτών που βοήθησαν το έργο της
Αστυνομίας

11

Αστυνομικές επιτυχίες: Εξάρθρωση κυκλωμάτων που
αποπειράθηκαν να διοχετεύσουν ναρκωτικά στην κυπριακή αγορά
και εξιχνίαση άλλων σοβαρών υποθέσεων

14

Οδική ασφάλεια
– EDWARD: European Day Without a Road Death
– «Προτιμώ να περπατήσω παρά να πιώ και να οδηγήσω»

17

Άρθρα-Απόψεις: Αστυνομικός ο μπαμπούλας των παιδιών

18

Κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά της Αστυνομίας
– Διάσωση προσώπων από μέλη της Αστυνομίας
– Το ανθρωπιστικό έργο της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

20

Εκδηλώσεις Κοινοτικής Αστυνόμευσης

22

Υπηρεσιακά νέα
– Εγκαίνια νέου οικήματος Αστυνομικού Σταθμού Ζυγίου
– Λειτουργία Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας
– Αφυπηρέτηση Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας (Δ)
κ. Λάμπρου Παπαθεοδότου

24

Συνέδρια: 3η Μετεκπαίδευση Συνδέσμου Αποφοίτων Εθνικής
Ακαδημίας FBI, Κύπρος

24

Εκπαιδεύσεις: Εκπαίδευση σε θέματα γρήγορης και ασφαλούς
οδήγησης

25

Εκδηλώσεις Αστυνομίας

28

Παρουσιάσεις: Φανής Δημητρίου, ένας ιδιαίτερα αξιόλογος
αξιωματικός που υπηρέτησε στην Αστυνομία Κύπρου

29

Υπηρεσιακά πένθη: Τον πρόωρο χαμό δύο μελών της θρηνεί
η Αστυνομία

30

Ευχαριστήριες επιστολές

20

24

26

Αστυνομικά Χρονικά

3

AΦΙΕΡΩΜΑ
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Το διασυνοριακό έγκλημα και οι δράσεις σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και
καταπολέμησή του
Η σημασία της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου
και ο ρόλος των διαφόρων θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ασφάλεια στον ευρωπαϊκό χώρο, η ελεύθερη διακίνηση
και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν
βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
πλαίσιο υλοποίησης των θεμελιωδών αυτών αρχών, προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες και πλεονεκτήματα στους
πολίτες, ταυτόχρονα όμως παρουσιάζονται κίνδυνοι και
προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας που επηρεάζουν τη λειτουργία των κρατών μελών και της Ένωσης
γενικότερα.
Επομένως, με όραμα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος
με υψηλά επίπεδα εσωτερικής ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνονται πολυάριθμα και πολυεπίπεδα
μέτρα που αποσκοπούν αφενός στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και αφετέρου στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.
Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η Κύπρος συμμετέχει στην προσπάθεια διασφάλισης εσωτερικής ασφάλειας και υψηλής
ποιότητας διαβίωσης στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Το γεγονός ότι αποτελεί εξωτερικό σύνορο για τον ευρωπαϊκό
χώρο, αλλά και η γεωστρατηγική της θέση στη Μεσόγειο,
καθιστούν το νησί μας κομβικό σημείο.

Μιχάλης Γαβριηλίδης, τέως Αναπληρωτής Εθνικός Συντονιστής σε
θέματα επιχειρησιακών δράσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το
σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα
και νυν Υπεύθυνος του Γραφείου του
Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων

4

Σε συνέντευξή του στα
«Αστυνομικά Χρονικά», ο
τέως Αναπληρωτής Εθνικός Συντονιστής σε θέματα επιχειρησιακών δράσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για το σοβαρό και
οργανωμένο έγκλημα και
νυν Υπεύθυνος του Γραφείου του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων, Υπαστυνόμος Μιχάλης Γαβριηλίδης, επεξηγεί γιατί η συμβολή της Κύπρου ως
κράτος μέλος της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης είναι μείζονος σημασίας στην καταπολέμηση του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου
εγκλήματος. Επίσης, μας ενημερώνει για τη σημασία του
διασυνοριακού ελέγχου, αλλά και γιατί οι αρχές ασφαλείας
δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν όσον αφορά στο διασυνοριακό έγκλημα.
Κύριε Γαβριηλίδη, τι εννοούμε με τον όρο διασυνοριακό έγκλημα;
Διασυνοριακό έγκλημα είναι κάθε μορφή σοβαρού και
οργανωμένου εγκλήματος, όπως αδικήματα διακίνησης
ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών, λαθρεμπορίου,
εμπορίας προσώπων, απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τρομοκρατίας,
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, πλαστογραφίας, διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος κ.ά, στο οποίο εμπλέκεται
και δεύτερη χώρα.
Η επικινδυνότητα των εγκλημάτων αυτών, τα οποία απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στο χώρο της
Ευρώπης, οδήγησε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να εφαρμόσουν πολιτικές και να
καταρτίσουν φορείς ανταλλαγής πληροφοριών και δίκτυα
συνεργασίας, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση
του διασυνοριακού εγκλήματος και την ενίσχυση της
ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, στα οποία
συμμετέχει και η Κύπρος.

«Ο ρόλος της Κύπρου ως ευρωπαϊκό σύνορο μας
θέτει σε συνεχή εγρήγορση για την ασφάλεια και
σταθερότητα στον ευρωπαϊκό χώρο»
Η Κύπρος ως σύνορο της Ευρώπης επιβαρύνεται με περισσότερα καθήκοντα για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, συγκριτικά με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ;
Στα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης περιλαμβάνεται και η
Κύπρος, ως σύνορο στη Μεσόγειο. Το γεγονός αυτό μας
θέτει σε συνεχή εγρήγορση για την ασφάλεια και σταθερότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Έναν χώρο που επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις πολεμικές συρράξεις σε
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χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Λόγω της
γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου, το πεδίο της ασφάλειας είναι πολύπλοκο, ενώ λαμβάνονται υψηλά μέτρα
ασφαλείας, εξ αιτίας και της τρομοκρατικής απειλής.

Ποια είναι τα πιο σοβαρά διασυνοριακά προβλήματα
που μας απασχολούν και ποια μέτρα λαμβάνει η
Κυπριακή Δημοκρατία για την καταπολέμησή τους;
Τα πιο σοβαρά διασυνοριακά προβλήματα που μας απασχολούν ως νησί είναι η λαθρομετανάστευση, τα ναρκωτικά και η εμπορία προσώπων. Στο πλαίσιο της επιτήρησης
των εξωτερικών συνόρων, οι κυπριακές αρχές λαμβάνουν
διάφορα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και συνεργάζονται στενά με άλλες κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας,
ενώ προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών της περιοχής για θέματα
ασφάλειας. Επίσης, η Κύπρος είναι εν μέρει κράτος μέλος
της Συνθήκης Σένγκεν και επίκειται η πλήρης ένταξή της.

Ποια είναι τα εργαλεία που προωθεί η ΕΕ για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και σε ποια
προγράμματα συμμετέχει η Κύπρος;
Τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ αναπτύχθηκε σημαντικός
αριθμός εργαλείων, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εκπόνηση ανάλυσης μελλοντικών απειλών από
την Europol, την ανάληψη κοινών επιχειρήσεων και τη θέσπιση πολιτικής για καταστολή του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Για την ανάπτυξη του μοντέλου αυτού
προτείνονται στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές δράσης από την Europol, όπως η υιοθέτηση μιας συνολικής
προσέγγισης για τον ορισμό της εσωτερικής ασφάλειας,
αποτελεσματική δικαστική εποπτεία των ενεργειών στον
τομέα της ασφάλειας, ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής
ανταλλαγής πληροφοριών, επιχειρησιακή και δικαστική
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων, εξωτερική διάσταση της εσωτερικής ασφάλειας/συνεργασίας με τρίτες χώρες και προσαρμογή στις
μελλοντικές προκλήσεις.
Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά σε 11 από τα
13 προγράμματα EMPACTS που καθορίστηκαν στον κύκλο
πολιτικής, για την καταπολέμηση του διεθνούς σοβαρού
και οργανωμένου εγκλήματος 2013-2017, από τα οποία
απορρέουν επιχειρησιακές δράσεις. Σε οκτώ από τα προγράμματα αυτά (Traﬃcking in human beings, Organized
property crime, Illegal immigration, Synthetic drugs, Cocaine, Cyber (sexual exploitation), Cyber (cyber attacks),
Firearms) συμμετέχει η Κυπριακή Αστυνομία, ενώ ως Αστυνομία Κύπρου υπό την ιδιότητα του Εθνικού Συντονιστή,
έχουμε υπό την εποπτεία μας τρεις ακόμη δράσεις που
αφορούν το Τελωνείο και την Υπηρεσία ΦΠΑ.

«Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος θεωρείται από τις
πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου δεν πρέπει να
εφησυχάζουμε»
Παρόλο που η Κύπρος συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς
χώρες του κόσμου, εντούτοις αυτό δεν μας επιτρέπει να
εφησυχάζουμε. Γι’ αυτό καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης με άλλα κράτη μέλη, καθώς και με τη διαμόρφωση
προσεκτικών και ολοκληρωμένων σχεδιασμών, ούτως
ώστε η χώρα μας, και κατ’ επέκταση όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ, να καταστούν κέντρο ασφάλειας, τόσο για τους πολίτες
όσο και τους επισκέπτες.

Συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών των EMPACTS κατά τη
διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012,
όπου προήδρευσε η Κυπριακή Αστυνομία
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AΦΙΕΡΩΜΑ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών, η Europol υποστηρίζει μια σειρά ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων. Συγκεκριμένα, οι Αστυνομικές Αρχές των κρατών μελών, οι
οργανισμοί και οι κυβερνητικές υπηρεσίες που λαμβάνουν
μέρος στα EMPACTS (και τρίτες χώρες), ταυτόχρονα, ανάλογα με τη δράση και το είδος του εγκληματικού φαινομένου, διενεργούν κοινές επιχειρήσεις για καταπολέμηση των
ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος και των υποδομών
τους.
Παράλληλα, στην έδρα της EUROPOL, στη Χάγη της Ολλανδίας, λειτουργεί επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού,
στο οποίο συνεργάζονται οι ειδικοί της EUROPOL, οι αστυνομικοί σύνδεσμοι και εμπειρογνώμονες από τα κράτη
μέλη και οργανισμούς, όπου αναλύουν και επεξεργάζονται
τις εισερχόμενες πληροφορίες από τα κράτη μέλη της ΕΕ,
προκειμένου να υποστηρίξει την επιχειρησιακή δραστηριότητα.
Αναφέρετέ μας πρόσφατες επιχειρήσεις των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες έλαβε
μέρος και η Κύπρος και τη σημασία τους;
Μεταξύ 28 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε
κοινή επιχείρηση της Κύπρου με άλλα κράτη μέλη σχετικά
με την εμπορία προσώπων (εργασιακή εκμετάλλευση) και
το ηλεκτρονικό έγκλημα (sexual exploitation) με πολύ
θετικά αποτελέσματα. Επίσης, μεταξύ των ημερομηνιών
10-16 Οκτώβριου 2016 η Κύπρος έλαβε μέρος σε επιχείρηση που αφορούσε τα συνθετικά ναρκωτικά, την
κοκαΐνη, την παράνομη μετανάστευση (πλαστά έγγραφα)
και την εμπορία προσώπων. Επιπρόσθετα, μεταξύ 7-11 Νοεμβρίου 2016 διεξήχθη επιχείρηση για καταπολέμηση της
παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών με την ονομασία «PANDORA» στην οποία η Κύπρος ήταν συντονιστής
μαζί με την Ισπανία.
«Η ανάπτυξη και στήριξη των διακρατικών συνεργασιών θεωρούνται πολύ σημαντικές για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος»
Η ανάπτυξη και στήριξη των διακρατικών συνεργασιών θεωρούνται πολύ σημαντικές για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και απαιτείται εφαρμογή προληπτικών και κατασταλτικών μεθόδων από μέρους των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Μια άλλη δράση είναι η δημιουργία κοινής βάσης καταχώρησης δεδομένων (SIS) και ανταλλαγής πληροφοριών
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μεταξύ των κρατών μελών, που αποτελεί βασικό εργαλείο
για την πραγματοποίηση συνοριακών ελέγχων, καθώς και
των αστυνομικών ελέγχων στο εσωτερικό της χώρας. Επιπρόσθετα, θεσπίστηκαν ευρωπαϊκοί νόμοι και συστάθηκαν εξειδικευμένα ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία
συνεργάζονται με τις αρχές των κρατών-μελών για την
πρόληψη και καταστολή του διασυνοριακού εγκλήματος.
Παράλληλα, υπερεθνικοί οργανισμοί καταβάλλουν προσπάθειες για να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ικανότητα
των κρατών μελών και τη διασφάλιση των συνόρων.
Ποιες υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στην ΕΕ;
Τον συντονιστικό ρόλο έχει το Γραφείο Καταπολέμησης
Οργανωμένου Εγκλήματος- Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, στο οποίο εργάζονται εξειδικευμένα και έμπειρα μέλη της Αστυνομίας, και τα
Επαρχιακά ΤΑΕ, καθώς και το ΤΑΕ Αρχηγείου. Σημαντικό
ρόλο επίσης διαδραματίζει και αριθμός άλλων εξειδικευμένων Γραφείων, όπως το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Καταπολέμησης Εμπορίας
Προσώπων, κ.ά. Η επικοινωνία και η συνεργασία με χώρες
του εξωτερικού γίνεται μέσω των εθνικών γραφείων της
Europol και της Interpol. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η
Αστυνομία Κύπρου θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία
της με τα κράτη μέλη της ΕΕ, γειτονικές χώρες, τρίτες χώρες
και άλλους διεθνείς οργανισμούς (Interpol, Europol, FBI
κτλ.), ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της συνεργασίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών.
Παράλληλα με τα πιο πάνω, η Κυπριακή Αστυνομία συμμετέχει στην ομάδα εργασίας της Europol, η οποία ασχολείται με την ετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης απειλής
SOCTA για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ.
Συμμετοχή υπάρχει επίσης και στο άτυπο δίκτυο του

AΦΙΕΡΩΜΑ
Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με διοικητική προσέγγιση για
την πρόληψη και καταστολή του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.
Επιπλέον, στο Αρχηγείο Αστυνομίας έχει συσταθεί ομάδα
επαφής για το σοβαρό έγκλημα, η οποία συνέρχεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και αναλύει την κατάσταση του
σοβαρού εγκλήματος στην Κύπρο (Υπεύθυνοι ΤΑΕ/ΟΠΕ).
Σε εθνικό επίπεδο, η Κυπριακή Αστυνομία συνεργάζεται
στενά με άλλες αρχές επιβολής του Νόμου (Τελωνείο και
ΜΟΚΑΣ), ενώ στενή συνεργασία υπάρχει και με άλλους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
Εξάλλου, η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΕΕ&ΔΑΣ), πέραν του ότι είναι
η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για τον χειρισμό όλων των
θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την Αστυνομία, έχει ως βασική αρμοδιότητα τη συνεχή ανάπτυξη
της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό,
προωθεί την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για πρόληψη, διερεύνηση και εξιχνίαση ποινικών αδικημάτων με

αστυνομίες άλλων χωρών.
Τέλος, ποιες επιτυχίες είχαμε ως χώρα στο σοβαρό/
οργανωμένο έγκλημα τα τελευταία χρόνια;
Παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου
και άλλων χωρών μελών της Ευρώπης είχαμε σε υποθέσεις
ηλεκτρονικού εγκλήματος, εμπορίας προσώπων, ναρκωτικών, λαθρομετανάστευσης, αρχαιοκαπηλίας, κ.ά.
Για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και
την καλύτερη αστυνόμευση στην Ευρώπη πρέπει να καταβληθούν αρκετές ακόμη προσπάθειες για να εξασφαλιστεί
η αποτελεσματικότερη συνεργασία και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός για τη διασφάλιση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους. Χωρίς την
ύπαρξη τέτοιας συνεργασίας διακυβεύεται ολόκληρη η
ασφάλεια, ακόμη και η ίδια η ύπαρξη και επιβίωση της ΕΕ.
Επίσης, σημαντικό εργαλείο θα πρέπει να αποτελέσει ο
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας.

Τα εξειδικευμένα ευρωπαϊκά όργανα στην πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος
Για την επίτευξη των στόχων της πρόληψης και καταστολής του διασυνοριακού εγκλήματος, οι οποίοι τέθηκαν τόσο
από τις εθνικές αρχές, όσο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συστάθηκαν διάφορα εξειδικευμένα όργανα στον τομέα
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων:
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (Eurojust). Στόχος του είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών δικαστικών
και διωκτικών αρχών κατά την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος και η γρήγορη και αποτελεσματική παραπομπή των εγκληματιών στη δικαιοσύνη.
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol). Σκοπός της είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της δράσης των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και η αμοιβαία συνεργασία για πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη.
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ειδικό
καθεστώς ανεξαρτησίας για τη διεξαγωγή ερευνών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex). Έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των εξωτερικών συνόρων
(χερσαίων και θαλάσσιων) και του συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας για τη διαχείρισή τους.
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL). Φέρνει σε επαφή τα ανώτερα στελέχη των αστυνομικών υπηρεσιών
της Ευρώπης, στοχεύοντας στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την πάταξη της εγκληματικότητας
και την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας, του νόμου και της τάξης. Λειτουργεί ως δίκτυο όπου οι δραστηριότητες,
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια και συνεδριάσεις υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και εντός
των κρατών μελών, ως επί το πλείστον στα εθνικά ιδρύματα εκπαίδευσης των υψηλόβαθμων στελεχών των υπηρεσιών της αστυνομίας.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Του Αστυφύλακα 1060 Χρήστου Χριστοφίδη
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Cyprus Police News, η νέα ειδησεογραφική ιστοσελίδα της Αστυνομίας
Στην εποχή της επανάστασης του διαδικτύου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας υλοποιώντας τους στόχους του για αναβάθμιση της παρουσίας της Αστυνομίας στα ηλεκτρονικά
μέσα, δημιούργησε πρόσφατα τη νέα ειδησεογραφική/ενημερωτική ιστοσελίδα της Αστυνομίας με την ονομασία Cyprus
Police News. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελεί ένα ακόμη
βήμα προς την κατεύθυνση της άμεσης ενημέρωσης του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τις καινοτόμες δράσεις που προηγήθηκαν, συμπεριλαμβα- νομένης της εφαρμογής για τα
κινητά τηλέφωνα, αλλά και της συνεχούς αξιοποίησης των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο νέος ενημερωτικού περιεχομένου ιστότοπος είναι πλήρως
συνδεδεμένος με την εφαρμογή (application) της Αστυνομίας
για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και τις ταμπλέτες και έχει λειτουργήσει από το 2014 (με πέραν των 15.000 ατόμων να
έχουν κατεβάσει μέχρι στιγμής την εφαρμογή) και εξυπηρετεί
τους λειτουργούς των ΜΜΕ αλλά και τους πολίτες, ενώ οι
αναρτήσεις για οποιοδήποτε θέμα θα βρίσκονται τόσο στην
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα όσο και στη νέα ιστοσελίδα.
Στόχος είναι η νέα ιστοσελίδα να είναι φιλική προς τους χρήστες με συνεχή ροή ειδήσεων και συνδυασμό φωτογραφιών
και άλλου οπτικού υλικού, με εύκολη πρόσβαση από κινητά,
ταμπλέτες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενισχύοντας έτσι
τα κανάλια επικοινωνίας με τους πολίτες.
Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία αναβαθμίζεται συνεχώς στον
τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης διατηρεί δικό της κανάλι στο YouTube, όπου αναρτώνται τα βίντεο και φιλμάκια που ετοιμάζονται από το Γραφείο Τύπου και
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άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες, καθώς επίσης και σελίδα στο
Google Plus.
Τέλος, με γνώμονα τις συνεχείς προσπάθειες, τις πολυεπίπεδες
δράσεις και ενέργειες με στόχο την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και την αύξηση του βαθμού ανταπόκρισης, τα υφιστάμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η νέα ιστοσελίδα,
συμβάλλουν περαιτέρω στον τομέα της προβολής του επιχειρησιακού αλλά και του κοινωνικού έργου της Αστυνομίας.
Η ιδέα και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας ανήκει στη δημιουργική ομάδα του Γραφείου Τύπου Αρχιαστυφύλακα 2528 Μ. Σιαμπτάνη, Αστυφύλακα 1060 Χ.
Χριστοφίδη και Αστυφύλακα 3336 Μ. Μιχαήλ, ενώ στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας έχουν συμβάλει όλα τα μέλη
του Γραφείου Τύπου, τα οποία χειρίζονται την ιστοσελίδα,
υποβάλλοντας εισηγήσεις και απόψεις, ώστε να λειτουργεί
αποτελεσματικά και παραγωγικά.
Πέραν των 6.000 ατόμων ημερησίως επιλέγουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να αντλήσουν πληροφορίες, να ενημερώνονται ή για να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία, ενώ
σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), για το διάστημα 28 Σεπτεμβρίου μέχρι 26 Οκτωβρίου 2016 καταγράφηκε ο εντυπωσιακός αριθμός των 365.000 ατόμων, στα
οποία είχαν απήχηση οι δημοσιεύσεις. Την ίδια ανοδική μηνιαία απήχηση καταγράφουν όλες οι σελίδες που διατηρεί η
Αστυνομία στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Η νέα ειδησεογραφική/ενημερωτική ιστοσελίδα Cyprus
Police News περιλαμβάνει:
Ειδήσεις της ημέρας, όπως θέματα δελτίων τύπου τα οποία
ετοιμάζονται από τα μέλη του Γραφείου Τύπου σε δημοσιογραφικό ύφος. Επίσης, υπάρχει άμεση ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου, συμβουλές και θέματα γενικού
ενδιαφέροντος, σημαντικά θέματα και ειδήσεις σχετικά με την
πρόληψη του εγκλήματος, οδηγίες για φιλάθλους, κ.ά. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται χρήσιμα τηλέφωνα, όπως τηλέφωνα
άμεσης ανταπόκρισης και βοήθειας για τα ναρκωτικά, τηλέφωνα αστυνομικών σταθμών, καθώς επίσης και τα τηλέφωνα
επικοινωνίας των Αστυνομικών της Γειτονιάς παγκύπρια. Επίσης, σημαντικές κατηγορίες στην εφαρμογή είναι οι ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας «Λόγος στον Πολίτη» και «Καταγγελία Εγκλήματος», όπου οι πολίτες μπορούν άμεσα και εύκολα, ανώνυμα ή επώνυμα, να επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί και άπτεται των αρμοδιοτήτων της
Αστυνομίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ
ΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών το Βραβείο Καινοτομίας
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 2016
Σημαντική διάκριση για την Αστυνομία Κύπρου αποτέλεσε
η απονομή στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών,
του Βραβείου Καινοτομίας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
για το 2016.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2016,
κατά την τελετή απονομής των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ και των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας 2016,
που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας.

Το Βραβείο Καινοτομίας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
απονεμήθηκε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) για την καινοτόμο υπηρεσία απεξάρτησης
των νέων από τα ναρκωτικά και επανένταξής τους στην
κοινωνία.
Το βραβείο απονεμήθηκε από την Α.Ε. Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στον
Διοικητή της Υ.ΚΑ.Ν. κ. Γαβριήλ Γαβριήλ, στην παρουσία
του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τελετή βράβευσης πολιτών που βοήθησαν το έργο της Αστυνομίας
Πενήντα πολίτες, οι οποίοι συνέβαλαν στο έργο της Αστυνομίας
διασώζοντας ακόμα και ανθρώπινες ζωές, τίμησε η Αστυνομία
Κύπρου σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017 στη Δημοσιογραφική Εστία.
Κατά την τελετή βράβευσης, η οποία έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με σκοπό να τιμώνται οι πολίτες που
βοηθούν το έργο της Αστυνομίας, τιμήθηκαν άτομα τα οποία
ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια και συνέβαλαν στην εξιχνίαση υποθέσεων και στη σύλληψη
δραστών εγκλημάτων ή και πρόσφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Μεταξύ αυτών τιμήθηκαν πρόσωπα που συνέβαλαν
στη διάσωση πεντάχρονου παιδιού από βέβαιο πνιγμό, στη διάσωση παιδιών και ενοίκου από φλεγόμενες οικίες και στον εντοπισμό ελλείποντος προσώπου.

Στην τελετή βράβευσης, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ.
Ιωνάς Νικολάου, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Αντρέας Μυλωνάς απένειμαν τιμητικά διπλώματα και απηύθυναν χαιρετισμό. Στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
«εκείνο, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός
ότι πέραν από τις συντονισμένες δράσεις, μέσα από τις οποίες ο
κάθε πολίτης αποκτά τη δυνατότητα να συνεργαστεί με την Αστυνομία και να προσφέρει στην κοινωνία, υπάρχουν και αυτοί οι πολίτες που κάνουν ένα ακόμη βήμα παραπάνω. Υπάρχουν
άνθρωποι ανάμεσά μας που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο
πλαίσιο και, την κρίσιμη στιγμή, τολμούν να δράσουν και να προσφέρουν βοήθεια στον συνάνθρωπό τους». Και συνέχισε, «σήμερα καταθέτω τον απέραντο σεβασμό και την απεριόριστη
εκτίμησή μου προς τον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Βρίσκεστε
σήμερα εδώ διότι όταν «κληθήκατε» να βοηθήσετε, δηλώσατε
απερίφραστα και βροντερά το παρόν σας διότι όταν υπήρξε
άμεση ανάγκη παροχής βοήθειας όλοι εσείς πήρατε μόνοι σας
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την πρωτοβουλία και αυτενεργήσατε, δράσατε, δείξατε αυταπάρνηση, θάρρος, φιλοτιμία, προθυμία, ανθρωπιά».
Τέλος, ο Αρχηγός Αστυνομίας τόνισε ότι «από πλευράς Αστυνομίας σας διαβεβαιώνω πως, όπως ακριβώς εσείς στηρίζετε αδιάλειπτα τον τομέα της αστυνόμευσης και προσφέρετε στο
κοινωνικό σύνολο, έτσι και εμείς καταβάλλουμε το άπαν των δυνάμεων μας, ώστε να πετύχουμε τους στόχους που μας θέτει καθημερινά η κοινωνία. Καθημερινά, βήμα με βήμα γινόμαστε
καλύτεροι. Με ευθύνη, δίπλα στον πολίτη οικοδομούμε σχέσεις
συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Με ευθύνη, μαζί με τον πολίτη,
δίνουμε νέο περιεχόμενο στην αποστολή μας για μια ασφαλέστερη κοινωνία».
Από πλευράς του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον χαιρετισμό του
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι συμπολίτες μας, οι οποίοι βραβεύονται σήμερα, μας έδωσαν μαθήματα προσφοράς και αποτελούν υπόδειγμα για την προαγωγή των αξιών της εντιμότητας,
του εθελοντισμού και της δικαιοσύνης στον τόπο μας». Επίσης,
τόνισε ότι «η συμφιλίωση της Αστυνομίας με τον πολίτη είναι ουσιαστικό στοιχείο για αύξηση του αισθήματος της ασφάλειας. Γι’
αυτό και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει προωθήσει και
στηρίξει μια σειρά από δράσεις και μέτρα, τα οποία έχουν ενισχύσει και συνεχίζουν να ενδυναμώνουν το αίσθημα της ασφάλειας
και της ποιότητας της ζωής, όπως είναι η ανάπτυξη της στενής
συνεργασίας και η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης των
πολιτών με την Αστυνομία, μέσα από την εφαρμογή του νέου
μοντέλου Κοινοτικής Αστυνόμευσης, το οποίο μόνο θετικά αποτελέσματα μας έχει επιφέρει».
Τέλος, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι «θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την Αστυνομία ώστε να καθίσταται πλουσιότερη σε ικανότητες και σε επιχειρησιακή αξία, με τα μέλη της οποίας να
κερδίζουν καθημερινά το σεβασμό και την εμπιστοσύνη του κοινού, μέσα από τον επαγγελματισμό και τη σκληρή τους δουλειά,
πάντοτε με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, επιδεικνύοντας
μηδενική ανοχή σε όσους δεν σέβονται τις αρχές αυτές».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Συνέχεια επιτυχιών για την Αστυνομία: εξάρθρωση κυκλωμάτων που
αποπειράθηκαν να διοχετεύσουν ναρκωτικά στην κυπριακή αγορά
και εξιχνίαση άλλων σοβαρών υποθέσεων
Καίριο κτυπήματα κατά των εμπόρων ναρκωτικών
Μεταξύ των μηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου 2016 η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) σημείωσε
ξανά μεγάλες επιτυχίες κατά των εμπόρων ναρκωτικών,
με την κατάσχεση συνολικά 158 κιλών κοκαΐνης και 83
κιλών κάνναβης και τη σύλληψη αριθμού υπόπτων προσώπων.

άλλη χώρα. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει και τον χαρακτηρισμό του φαινομένου των ναρκωτικών ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα, σύνθετο και πολυπαραγοντικό, και ότι η Αστυνομία
Κύπρου δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο των δικών της συνόρων, αλλά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτροπή
της διακίνησης ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο». Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου συνεχάρη την
Αστυνομία τονίζοντας ότι «στην Αστυνομία έχουμε ανθρώπους που εργάζονται με κίνδυνο ακόμη και της ίδιας τους της
ζωής, ευσυνείδητα για την επιτέλεση του καθήκοντός τους».
Σε άλλη υπόθεση, στις 22 Ιουνίου 2016 μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. ερεύνησαν δύο αυτοκίνητα 33χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1,5 κιλού
και ποσότητα κάνναβης βάρους τεσσάρων κιλών, το χρηματικό ποσό των €8.255 και εννιά κινητά τηλέφωνα. Επίσης, σε
έρευνα που διενεργήθηκε σε υποστατικό του 33χρονου, σε
κτηνοτροφική περιοχή της Λεμεσού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 29 συσκευασίες με κάνναβη βάρους 29
κιλών, και συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στις 4 Αυγούστου 2016 μετά από αξιολόγηση συγκεκριμένων
πληροφοριών, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. και του Τμήματος Τελωνείων
διενήργησαν έρευνα σε αποθήκες τελειωνειακής αποταμίευσης στη Λεμεσό, ιδιοκτησία 53χρονου. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τρεις ηλεκτρογεννήτριες, οι οποίες βρίσκονταν εντός
των αποθηκών και με τη βοήθεια τεχνικών, εντοπίστηκαν
μέσα στα ντεπόζιτα καυσίμων των δύο από τις τρεις ηλεκτρογεννήτριες 142 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 156 κιλών περίπου, που αποτελεί
τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που εντόπισε ποτέ η Αστυνομία στην Κύπρο. Για τη μεγάλη αυτή επιτυχία της Υ.ΚΑ.Ν. ο
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου εξέφρασε δημόσια την ευαρέσκειά του, δίνοντας παράλληλα τα συγχαρητήριά του στη Διοίκηση και σε κάθε μέλος της Υπηρεσίας
ξεχωριστά, δηλώνοντας ότι «φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η
ποσότητα θα επανεξαγόταν, είτε ολόκληρη είτε μέρος της, σε

Στις 24 Αυγούστου 2016 μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. στη διάρκεια έρευνας σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονος κάτοικος Λεμεσού, εντόπισαν τρεις συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης
βάρους τριών κιλών. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία
του 57χρονου εντοπίστηκε επίσης ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 14 κιλών και συνελήφθη για διευκόλυνση των
ανακρίσεων.
Επίσης, την 1η Αυγούστου 2016 μέλη της Υπηρεσίας συνέλαβαν 22χρονο στη Λεμεσό, μετά τον εντοπισμό ποσότητας
κάνναβης βάρους 4.800 γραμμαρίων σε έρευνα που διενήργησαν στο αυτοκίνητό του στη Λεμεσό.
Επιπρόσθετα, στις 11 Ιουνίου 2016 μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. μετά από
πληροφορία ότι όχημα επρόκειτο να κατευθυνθεί από τη
Λάρνακα προς τη Λευκωσία μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα
ναρκωτικών, εντόπισαν στην έξοδο του κυκλικού κόμβου Καλαμών ύποπτο όχημα ενοικιάσεως. Το όχημα ακολουθήθηκε
και ο οδηγός θεάθηκε να ρίχνει από το παράθυρο του
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συνοδηγού ένα πακέτο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε, περιείχε κοκαΐνη βάρους ενός κιλού. Το όχημα ανακόπηκε στην
οδό Ανεξαρτησίας στον Στρόβολο και ο 37χρονος οδηγός συνελήφθη.

τα εν λόγω πρόσωπα ότι θα επένδυε τα χρήματά τους σε επενδυτικά σχέδια με υψηλές αποδοχές, αποσπώντας τους χρηματικό συνολικό ποσό πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Επίσης, στις 18 Ιουλίου 2016 μέλη της Υπηρεσίας εντόπισαν
σε υπνοδωμάτιο οικίας στη Λευκωσία ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, όπου υπήρχαν 12 γλάστρες με 12 φυτά κάνναβης, ενώ
στην αυλή της οικίας εντοπίστηκαν δύο κιλά κάνναβης. Στο
πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, διενεργήθηκε έρευνα και
σε οικία 68χρονης, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 262
κροτίδες, ένα πτυσσόμενο ρόπαλο και μια συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρικό φορτίο, καθώς και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Για τις εν λόγω υποθέσεις συνελήφθησαν δύο 28χρονοι.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας ότι σε δωμάτιο ξενώνα στη Λευκωσία υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. διενήργησαν έρευνα και
εντόπισαν σε ερμάρι ένα χάρτινο κιβώτιο που περιείχε 2 κιλά
και 400 γραμμάρια κάνναβης. Σχετικά με την εν λόγω υπόθεση συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 26χρονος.
Επιπρόσθετα, στις 11 Οκτωβρίου 2016 μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση 32χρονο κάτοικο Λεμεσού, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για ενδεχόμενη
διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Στη διάρκεια
έρευνας που ακολούθησε εντοπίστηκαν χάρτινα κιβώτια που
περιείχαν 20 κιλά κάνναβης, και στο πλαίσιο διερεύνησης της
υπόθεσης συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα.
Τέλος, στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. διενήργησαν έρευνα στην οικία 35χρονου και 29χρονης, στη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν οκτώ φυτά κάνναβης καθώς και
ποσότητα κάνναβης βάρους τριών κιλών, και συνελήφθησαν.

Άλλες σοβαρές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν από την
Αστυνομία
Εξάρθρωση κυκλώματος τέλεσης εικονικών γάμων
Με τη σύλληψη έξι προσώπων εξαρθρώθηκε κύκλωμα τέλεσης εικονικών γάμων που δρούσε στις επαρχίες Λάρνακας και
Λευκωσίας και προέβαινε στην τέλεση εικονικών γάμων με
σκοπό την υποβοήθηση υπηκόων τρίτης χώρας για παραμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Συνελήφθη 35χρονη για απόσπαση πέραν του μισού
εκατομμυρίου ευρώ
Η Αστυνομία αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία για
35χρονη από τη Λευκωσία ότι απέσπασε μεγάλο χρηματικό
ποσό από αριθμό προσώπων μεταξύ των ετών 2011 και 2016,
προχώρησε στη σύλληψή της. Η 35χρονη φέρεται να έπειθε
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Συνελήφθη 37χρονος για παράνομη κατοχή 220
ταχυδρομικών σάκων
Στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που διενεργήθηκε
στη Λάρνακα συνελήφθη 37χρονος για υπόθεση κλεπταποδοχής και παράνομης κατοχής περιουσίας. Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, και κατά τη διάρκεια των ερευνών που
έγιναν, εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο και την οικία του μια
τσάντα και 220 ταχυδρομικοί σάκοι, οι οποίοι περιείχαν ταχυδρομικούς φακέλους και μικροδέματα.
Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα
απομιμήσεων ειδών ένδυσης και υπόδησης
Μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων σε συνεργασία με μέλη του Τμήματος Τελωνείων διενήργησαν στις
28 Ιουλίου 2016 έρευνα με δικαστικό ένταλμα σε τρία υποστατικά στη Λευκωσία, μετά από πληροφορία ότι εκεί φυλάσσονταν απομιμήσεις διαφόρων μαρκών ειδών ένδυσης και
υπόδησης. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν 5.000 ζευγάρια
υποδημάτων και μεγάλη ποσότητα ειδών ένδυσης, ένα αυτο-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
κίνητο τύπου βαν, το οποίο ήταν φορτωμένο με διάφορα είδη
υπόδησης, και 20 κιβώτια τα οποία περιείχαν διάφορα είδη
ένδυσης και υπόδησης, που όπως φαίνεται επρόκειτο για απομιμήσεις διαφόρων μαρκών. Σχετικά με την εν λόγω υπόθεση
συνελήφθη ο 42χρονος ιδιοκτήτης των εν λόγω ειδών.
Συντονισμένες ενέργειες κατά του παράνομου ηλεκτρονικού
τζόγου
Πλήγμα στον παράνομο τζόγο επέφερε ο εντοπισμός κεντρικού εξυπηρετητή (server) στις 23 Αυγούστου 2016, ο οποίος
συνδεόταν με πρακτορεία στοιχημάτων σε όλη την Κύπρο.
Μετά από αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού, διεξήχθη έρευνα
σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκε
ηλεκτρονική διεύθυνση (ΙΡ address) μέσω της οποίας γινόταν
αποδοχή ιπποδρομιακών στοιχημάτων και στοιχημάτων για
κυνοδρομίες. Ακολούθως, μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων Αρχηγείου μετέβησαν σε διαμέρισμα
40χρονου, όπου στη διάρκεια έρευνας που διενήργησαν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μια κάρτα μνήμης. Από τον προκαταρκτικό έλεγχο του ενός από τους τρεις υπολογιστές που κατασχέθηκαν διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν συνδεδεμένος εξ
αποστάσεως με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ήλεγχε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών πρακτορείων στοιχημάτων σε όλη την Κύπρο.

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη αναζητούμενων από μέλη
της Αστυνομίας
Η παρατηρητικότητα μελών της Αστυνομίας οδήγησε στη
σύλληψη συνολικά τεσσάρων προσώπων που αναζητούνταν
για δύο διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών σε
κατάστημα πώλησης οπτικών και υπεραγορά, οι οποίες διαπράχθηκαν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2016 στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 μηχανοκίνητη περίπολος
εντόπισε αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα σε δρόμο στη
Λεμεσό, ενώ από σχετικό έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι
οι πινακίδες εγγραφής του είχαν κλαπεί από άλλο αυτοκίνητο.
Αμέσως τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν το όχημα, στο
οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα και στον χώρο αποσκευών
του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν οι πραγματικές πινακίδες
εγγραφής. Στη συνέχεια, σε έρευνα που έγινε στην οικία τους
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια μεγάλος αριθμός γυαλιών ηλίου και πακέτων τσιγάρων, τα οποία φαίνεται
να αποτελούν προϊόντα κλοπών από κατάστημα οπτικών και
υπεραγορά. Στη συγκεκριμένη οικία εντοπίστηκαν επίσης
άλλα δύο πρόσωπα και όλοι συνελήφθησαν για διευκόλυνση
των ανακρίσεων.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Του Α/Λοχ. 922 Τάσου Ασιήκκη
Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών
Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

EDWARD: European Day Without a Road Death
Κατά το 2016, η 21η Σεπτεμβρίου ορίστηκε ως Ευρωπαϊκή
Ημέρα χωρίς Θανάτους στον Δρόμο, με το ακρωνύμιο
EDWARD (European Day Without a Road Death). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε σθεναρά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μία ακόμη δράση του
Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας TISPOL, του
οποίου η Αστυνομία Κύπρου είναι ενεργό μέλος.

Η ιδέα για την καθιέρωση αυτής της ημέρας βασίστηκε στο
γεγονός ότι καθημερινά κατά μέσο όρο 70 άτομα φεύγουν
από το σπίτι τους για να διακινηθούν σε δρόμους της Ευρώπης και δεν επιστρέφουν ποτέ. Έτσι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 κλήθηκαν, όπως και κάθε μέρα θα πρέπει να
καλούνται, οι χρήστες του οδικού δικτύου να προβληματιστούν για τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν ή διασταυρώνουν το δρόμο ως πεζοί, καθώς και για το πώς μπορούν
να μειώσουν δραστικά τους οδικούς κινδύνους.
Εκείνο που ανησυχεί ιδιαίτερα τον οργανισμό TISPOL,
όπως και όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της οδικής ασφάλειας,
είναι το γεγονός ότι οι οδικοί θάνατοι μεταξύ των ετών
2010-2015 στην ΕΕ των 28 κρατών μελών, παρουσίασαν
μείωση μόνο 17% σε σύγκριση με τον στόχο που ήταν το
29%. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2015 έχασαν τη ζωή τους
26.300 άνθρωποι στους δρόμους της Ευρώπης σε σύγκριση με το έτος 2014 που ο αριθμός είχε ανέλθει στα
25.970 θύματα, αύξηση περίπου 1%. Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι ο αριθμός των οδικών θανάτων θα πρέπει να μειωθεί με ταχύτερους ρυθμούς για επίτευξη του στόχου.
Συνεπώς, μεταξύ των ετών 2016-2020 θα πρέπει να επέλθει ετήσια μείωση σε ποσοστό της τάξης του 9,7%.
Για την ανατροπή αυτού του δεδομένου, έχει αναγνωριστεί
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη απο-
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τελούν τους πρωτεργάτες που δύνανται με τις δράσεις
τους να επιφέρουν την ειδοποιό διαφορά. Ο λόγος είναι
ότι οι πλείστες δράσεις μπορούν να υλοποιούνται σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως η επιβολή των κανόνων
ασφαλούς οδήγησης, η ανάπτυξη των συγκοινωνιών, η
συντήρηση του οδικού δικτύου, η εκπαίδευση και οι εκστρατείες διαφώτισης και αστυνόμευσης. Ταυτόχρονα, σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναγνωριστεί το
αναντίρρητο γεγονός ότι τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος στο
οδικό δίκτυο με την καθημερινή τους επαφή με τους οδηγούς και τους πεζούς, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην
πρόληψη των οδικών θανάτων και τραυματισμών. Χαρακτηριστικά, θεωρούνται ως «LifeSavers» και από την
ενεργό τους συμμετοχή στις εκστρατείες αστυνόμευσης
εξαρτάται ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας στον τομέα της
οδικής ασφάλειας για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης έχει αναδειχθεί το γεγονός
ότι ως Αστυνομία, μαζί με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς στον τομέα της οδικής ασφάλειας, οφείλουμε σε συνεχή βάση να υπενθυμίζουμε τους χρήστες του δρόμου
ότι επιβάλλεται πάντοτε να συμμορφώνονται με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Ως πάγιο στόχο μας θα πρέπει
να θέσουμε την εξασφάλιση την εξασφάλιση της υποστήριξης του κάθε χρήστη του οδικού δικτύου, πείθοντάς τον
ότι η ζωή του καθενός είναι πολύτιμη, γι’ αυτό επιβάλλεται
να δεσμευθεί έναντι πρώτα του εαυτού του ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί έστω και σε μικρές
αλλά πολύ ουσιαστικές και ζωτικής σημασίας αλλαγές στην
οδική του συμπεριφορά.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στην Κύπρο οι δράσεις υλοποιήθηκαν με τον συντονισμό
και τη συμβολή τόσο του Γραφείου Πρόληψης/Διαφώτισης
& Μελετών του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας
όσο και των Επαρχιακών Κλιμακίων Οδικής Ασφάλειας που
υπάγονται στους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας.

Για τον λόγο αυτό, στην Κύπρο όλοι οι αρμόδιοι φορείς
στον τομέα της οδικής ασφάλειας κλήθηκαν από την
Κυπριακή Αστυνομία να προβούν σε μια δέσμευση υπογράφοντας σχετική δήλωση στη σχετική ιστοσελίδα του
οργανισμού TISPOL www.tispol.org.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη δέσμευση και την αυτοπειθαρχία του κάθε οδηγού που αναμένεται να επιφέρει
θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια με τεράστια οφέλη.
Με αυτό τον τρόπο αναμένεται ότι θα επέλθει η μείωση
που χρειαζόμαστε στον αριθμό των προσώπων που τραυματίζονται θανάσιμα ή σοβαρά σε οδικές τροχαίες συγκρούσεις. Είναι δε παραδεκτό, με βάση την παγκόσμια
βιβλιογραφία, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και η οδική
συμπεριφορά ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό (95%-98%)
για την πρόκληση των οδικών θανάτων και τραυματισμών.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς Θανάτους στον
Δρόμο ήταν να μην χάσει κανείς τη ζωή του στους δρόμους της Ευρώπης την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016. Ο
στόχος στην Κύπρο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα επιτεύχθηκε. Πλην όμως, η επιτυχία και ο μακροπρόθεσμος στόχος της προσπάθειας αυτής έγκεινται κυρίως στην
καθιέρωση από την Αστυνομία, αλλά και γενικότερα από
την πολιτεία, να μεταδίδουμε διαχρονικά τη γνώση των
κινδύνων μεταξύ των οδηγών και των πεζών, έστω και εάν
δεν καθίσταται δυνατός ο στόχος των μηδενικών οδικών
θανάτων κατά τη συγκεκριμένη ημέρα.

Οι στόχοι που τέθηκαν μέσα από τη συνολική προσπάθεια
δίνουν νόημα και κατεύθυνση στην εργασία που επιτελείται στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ενώ αποτελούν ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής που ακολουθείται στη
μείωση των νεκρών και τραυματιών από οδικές συγκρούσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Θανάτους στον Δρόμο υποστηρίχθηκε και από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC–European Transport Safety Council). Το ETSC θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της
ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό δράση για βελτίωση
της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Ευρώπης.
Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2016, επισημαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στη μειωμένη πρόοδο που
παρατηρήθηκε στον τομέα πρόληψης των οδικών θανάτων διαδραμάτισαν τα μειωμένα επίπεδα αστυνόμευσης
στην ΕΕ, η αποτυχία επένδυσης σε πιο ασφαλείς οδικές
υποδομές και η έλλειψη της αναμενόμενης, έντονης δραστηριοποίησης στην αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.
Οι επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών θα πρέπει να προβληματίσουν όλες τις χώρες
της ΕΕ, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η επένδυση στην οδική
ασφάλεια σημαίνει και επένδυση στη ζωή, που είναι το πιο
πολύτιμο αγαθό. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται δραστικά μέτρα για βελτίωση της κατάστασης όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια στον τομέα αυτό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα
(21.9.2016) προκλήθηκαν 43 θάνατοι, συνεπεία οδικών
τροχαίων συγκρούσεων, σε σύγκριση με 70 οδικούς θανάτους που είχαν σημειωθεί την αντίστοιχη ημέρα το 2015.
Κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου 2016) υλοποιήθηκαν αρκετές δραστηριότητες από
πλευράς της Αστυνομίας Κύπρου και δόθηκε ευρεία κάλυψη από μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όχι
μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλα τα κράτη μέλη που συμμετείχαν.

Αστυνομικά Χρονικά
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή
Εκπρόσωπου Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού

Καθιερωμένη ετήσια πορεία-πεζοπορία αφιερωμένη στη μνήμη της Δρ. Γιώτας
Δημητρίου με τίτλο «Προτιμώ να περπατήσω παρά να πιώ και να οδηγήσωI'd rather walk than drink and drive»
Με τη συμμετοχή του Τμήματος Τροχαίας Λεμεσού πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2016 η καθιερωμένη ετήσια πορεία-πεζοπορία απόστασης 10 περίπου χιλιομέτρων
στο πλαίσιο της εκδήλωσης οδικής ασφάλειας, που ήταν
αφιερωμένη στη μνήμη της Δρ. Γιώτας Δημητρίου με τίτλο
«Προτιμώ να περπατήσω παρά να πιώ και να οδηγήσω-I'd
rather walk than drink and drive».
Η εκκίνηση έγινε από την περιοχή Αμαθούντος και ο τερματισμός στον μόλο Λεμεσού, όπου λειτούργησε σταθμός
ενημέρωσης των συμμετεχόντων για θέματα οδικής ασφάλειας από το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού
και τους εθελοντές οδικής ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού,
καθώς και περίπτερα των διοργανωτών. Στον σταθμό ενημέρωσης τοποθετήθηκαν πίνακες με ενημερωτικό και διαφωτιστικό υλικό για θέματα οδικής ασφάλειας και οδικών
τροχαίων συγκρούσεων και διανεμήθηκε διαφωτιστικό
υλικό. Επίσης, στον χώρο της εκδήλωσης μεταφέρθηκαν
με πλατφόρμα από την PSALTIS - ENEOS RALLY TEAM το
αγωνιστικό αυτοκίνητο του Πανίκου Πολυκάρπου, με το
οποίο λαμβάνει μέρος στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ
2016, από την Οδική Υπηρεσία Κύπρου (ΟΔ.Υ.ΚΥ.) AUTO
ASSISTANCE αυτοκίνητο το οποίο είχε εμπλακεί σε οδική
τροχαία σύγκρουση στην Επαρχία Λεμεσού και μοτοσικλέτες μελών του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA.
Στο πλαίσιο της ετήσιας πορείας του ιδρύματος «Δρ. Γιώτα
Δημητρίου - The Dancing Queen Foundation» εντάχθηκε
και η Παγκόσμια Μέρα Μνήμης Θυμάτων 2016 από οδικές
τροχαίες συγκρούσεις και στον χώρο της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν ειδικά διαφημιστικά πανό για την ημέρα
αυτή με τα λογότυπα της Αστυνομίας, της Τροχαίας και των
εθελοντών οδικής ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού.
Στη διάρκεια της διαδρομής μέλη του Ουλαμού και των
Δυστυχημάτων της Τροχαίας Λεμεσού προέβησαν σε τροχαίες διευθετήσεις. Στην πορεία έλαβαν μέρος πέραν των
χιλίων ατόμων, τα οποία επισκέφθηκαν τον σταθμό ενημέ-
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ρωσης της Τροχαίας και των εθελοντών οδικής ασφάλειας
Τροχαίας Λεμεσού, καθώς επίσης και όλοι οι εθελοντές οδικής ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού.
Η Αστυνομία Κύπρου είναι διαχρονικός υποστηρικτής της
εκδήλωσης.

ΑΡΘΡΑ-Α Π Ο Ψ ΕΙ Σ
Του Αστ. 48 Μάριου Λάμπρου
Αρχείο ΔΕΕ-ΔΑΣ

Αστυνομικός: Ο μπαμπούλας των παιδιών
Εύλογα γίνεται αντιληπτό από τον τίτλο του παρόντος άρθρου, το κείμενο που ακολουθεί αφορά τον λανθασμένο
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι Αστυνομικοί στα
παιδιά από τους γονείς τους.
Με αφορμή περιστατικό που υπέπεσε πρόσφατα στην
αντίληψή μου και άλλα σχετικά περιστατικά που αντιμετωπίζω καθημερινά ως αστυνομικός, αποφάσισα να μοιραστώ τον προβληματισμό μου μαζί σας, δίνοντας ταυτόχρονα την ταπεινή μου άποψη για τον τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όποιος αστυνομικός
βρεθεί σε παρόμοια θέση με τη δική μου δεν πρέπει να
μείνει άπραγος. Να προσπαθήσει πάντοτε με ευγενικό
τρόπο να «βάλει στη θέση του» όποιον γονιό παρουσιάζει
τον αστυνομικό ως κακό μπαμπούλα των παραμυθιών. Στο
κάτω-κάτω, η Αστυνομία δεν πρέπει να είναι το εξιλαστήριο θύμα για να κάνουν τα μικρά παιδιά τα θέλω των
γονιών τους. Το όραμά μας ως «Αστυνομία, ανθρώπινη και
υπερήφανη» πρέπει να μας κρατάει σε εγρήγορση. Πώς
μπορεί όμως να νιώθει κάποιος ανθρώπινος ή υπερήφανος
όταν τέτοια περιστατικά δημιουργούν φόβο και δέος στα
παιδιά για την Αστυνομία; Τα μέλη της Αστυνομίας δεν πρέπει να αγνοούν τέτοια περιστατικά, αλλά αντιθέτως πρέπει
να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε την εντύπωση
αυτή που δημιουργείται στα μικρά παιδιά για τους αστυνομικούς και για τον ρόλο της Αστυνομίας.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως αστυνομικοί είναι να
μιλήσουμε στο παιδί και να του δώσουμε να καταλάβει ότι
δεν είμαστε εκεί για να το βάλουμε φυλακή, αλλά αντιθέτως για να το προστατεύσουμε και να του παρέχουμε
ασφάλεια και συμβουλές. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε μια αυριανή κοινωνία χωρίς εγκλήματα και ένα
καλύτερο αύριο με όσο το δυνατόν λιγότερα δεινά, τα
οποία δυστυχώς μας δίνει απλόχερα η σημερινή κοινωνία.

Καθώς βρισκόμουν σε πεζή περιπολία, αντιλήφθηκα μια
μητέρα να προσπαθεί να συνετίσει το ζωηρό κοριτσάκι
της, το οποίο έκλαιγε συνεχώς και δεν υπάκουε στις εντολές της. Να σημειωθεί ότι το παιδάκι δεν ήταν καν έξι ετών.
Κατευθυνόμενος προς το μέρος τους, η παρουσία μου
έγινε αντιληπτή από την μητέρα και την άκουσα να εκστομίζει τα εξής: «Έτον αστυνομικό. Τώρα, τώρα, αν δεν κάτσεις φρόνιμη, εννά σε πιάσει να σε βάλει φυλακή να
μάθεις τρόπους».

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα της επικοινωνίας με τα μικρά παιδιά, αφού αυτά θα αποτελέσουν
σε μερικά χρόνια τους βασικούς παίκτες της αυριανής
κοινωνίας. Να θυμάστε λοιπόν ότι οι αστυνομικοί δεν είμαστε μπαμπούλες, αλλά η παρουσία και ο ρόλος μας είναι
άκρως αναγκαία στην κοινωνία και την πολιτεία.

Αμέσως μετά τις απειλές της μητέρας, ως διά μαγείας το
κορίτσι κάθισε φρόνιμο ακολουθώντας πλέον πιστά τις
οδηγίες της.
Θέτω λοιπόν το ερώτημα: Τι λέει σε εμάς τους αστυνομικούς το συγκεκριμένο περιστατικό; Μας εξυψώνει γιατί τα
μικρά παιδιά κάθονται φρόνιμα στην παρουσία μας ή μας
προβληματίζει για τον φόβο που τους έχει εμπεδωθεί από
τους γονείς τους για τα όργανα της τάξης; Φυσικά η απάντηση είναι και πρέπει να είναι ο προβληματισμός.

Αστυνομικά Χρονικά
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Διάσωση προσώπων που κινδύνεψαν στη θάλασσα από Αξιωματικό
της Αστυνομίας
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αλτρουιστική
ενέργεια Αξιωματικού της Αστυνομίας, δύο νεαρές κοπέλες σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, στη θαλάσσια περιοχή
της «Ακτής Ολυμπίων» στη Λεμεσό στις 10 Αυγούστου
2016.

ενώ η δεύτερη κοπέλα εξήλθε αφού της παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες πρώτες βοήθειες. Σήμερα και οι δύο
είναι καλά στην υγεία τους και ευχαρίστησαν δημόσια την
Αστυνομία για την αλτρουιστική πράξη του Αξιωματικού.

Γύρω στις 7:30 το βράδυ, καθώς ο Αξιωματικός κολυμπούσε στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή, αντιλήφθηκε τις
δύο νεαρές να καλούν σε βοήθεια σε απόσταση 80 περίπου μέτρων από την ακτή. Αμέσως πλησίασε κολυμπώντας
τις κοπέλες και τους είπε να κρατηθούν από πάνω του και
τις μετέφερε με ασφάλεια στην ξηρά.
Όταν εξήλθαν από τη θάλασσα, στη μια από τις δύο νεαρές, ηλικίας 13 ετών περίπου, η οποία είχε αναρροφήσει
ποσότητα νερού, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από
τον Αξιωματικό και κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε και τις δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Η
13χρονη παρέμεινε για παρακολούθηση στο νοσοκομείο,

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας για γυναίκα και δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν
τον προσανατολισμό τους στο Τρόοδος
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά από πληροφορία που δόθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα στις 6 Ιανουαρίου
2017 για 39χρονη γυναίκα και δύο ανήλικα παιδιά που είχαν
πάει για περίπατο στην περιοχή Τροόδους και δεν είχαν επιστρέψει. Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις άσχημες καιρικές
συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς και ότι είχε
ήδη νυχτώσει, στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού τους από μέλη
των Αστυνομικών Σταθμών Τροόδους, Πλατρών και Λάνιας
ενώ έγινε και ανάκληση προσωπικού της Αστυνομίας.
Οι έρευνες απέδωσαν καρπούς και οι τρεις αγνοούμενοι εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε χαράδρα, γύρω στα
3,5 χιλιόμετρα μακριά από το εστιατόριο όπου θεάθηκαν για
τελευταία φορά και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους
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στο Νοσοκομείο Κυπερούντας όπου εξετάστηκαν από τον επί
καθήκοντι ιατρό. Η γυναίκα κρατήθηκε προληπτικά για νοσηλεία αφού είχε χαμηλή πίεση.
Να σημειωθεί ότι στις προσπάθειες εντοπισμού τους συνέβαλαν επίσης 30 περίπου εθελοντές πολίτες, μέλη του χιονοδρομικού κέντρου και μέλη της εθελοντικής ομάδας εφέδρων
καταδρομέων, ενώ βρισκόταν σε ετοιμότητα η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, η ΜΜΑΔ, η ΕΜΑΚ και
η Πολιτική Άμυνα.
Την όλη επιχείρηση συντόνιζαν οι δυο Βοηθοί Αρχηγοί Υποστήριξης και Επιχειρήσεων με συνεχή ενημέρωση του Αρχηγού Αστυνομίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Διάσωση γυναίκας που χάθηκε στην περιοχή Τροόδους από μέλος της Αστυνομίας
Μέλος του Αστυνομικού Σταθμού Τροόδους, μετά από
πληροφορία που δόθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα της
26ης Δεκεμβρίου 2016 ότι γυναίκα είχε χαθεί στο δάσος
Τροόδος καθώς έκανε σκι, μετέβη προς βοήθειά της.
Το μέλος της Αστυνομίας μετέβη αμέσως με χιονοδρομικό
όχημα στο σημείο που χάθηκε η γυναίκα και ακολούθως,
αψηφώντας τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, μετέβη πεζό προς εντοπισμό της.
Η γυναίκα εντοπίστηκε σε κατάσταση σοκ, τρεις ώρες αργότερα από τον αστυφύλακα, ο οποίος την μετέφερε στο
περιπολικό όχημα και στη συνέχεια σε ασφαλισμένο χώρο,
όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το ανθρωπιστικό έργο της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας
Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας (ΔΕΕ-ΔΑΣ) έχοντας ως γνώμονα την προσφορά
προς την κοινωνία συνέδραμε έμπρακτα στο ανθρωπιστικό
έργο της Αστυνομίας με δύο πρωτοβουλίες της.

Τόσο ο κ. Καϊσής όσο και ο κόσμος που ανέμενε για εξέταση
συνεχάρησαν την Αστυνομία για το φιλανθρωπικό έργο της.

Μέλη της Διεύθυνσης συγκέντρωσαν μεγάλες ποσότητες ρουχισμού και παιχνιδιών και στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ο Αναπληρωτής Διευθυντής, Ανώτερος Υπαστυνόμος Ιωάννης Μαυρόχαννας μαζί με αντιπροσωπία της Διεύθυνσης επισκέφθηκαν
τον Ερυθρό Σταυρό και τα παρέδωσαν στον Γενικό Διευθυντή
κ. Τάκη Νεοφύτου. Ο κ. Νεοφύτου ανάφερε ότι λόγω του
γεγονότος ότι η Αστυνομία έχει συσχετιστεί κυρίως με την
καταπολέμηση του εγκλήματος, είναι πολύ σημαντικό οι
πολίτες να βλέπουν και το άλλο της πρόσωπο, την ανθρωπιστική προσφορά της προς τους συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη. Ανάφερε επίσης ότι η συνομολόγηση ενός μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού θα συνδράμει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η δεύτερη πρωτοβουλία της διοίκησης και του προσωπικού
της ΔΕΕ-ΔΑΣ. αφορούσε στη συγκέντρωση χρημάτων με
στόχο να αγοραστούν δώρα και κουβέρτες για κάθε παιδάκι
που νοσηλεύεται στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία. Ο στόχος επιτεύχθηκε, και στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΕΕ-ΔΑΣ. μαζί με αντιπροσωπία της Διεύθυνσης
επισκέφθηκαν το νοσοκομείο και αφού συναντήθηκαν με τον
Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Χριστόδουλο Καϊσή, έδωσαν τα
δώρα στα παιδάκια και τους ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση.
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ΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥ
Συναντήσεις και ενημερωτικές διαλέξεις σε Ρώσους και Κινέζους υπηκόους που
ζουν και εργάζονται στην επαρχία Λεμεσού
Η έντονη δραστηριοποίηση των Ρώσων και Κινέζων υπηκόων που ζουν και εργάζονται στην επαρχία Λεμεσού μεγιστοποίησε την ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη των
σχέσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού με τις δύο
αυτές κοινωνικές ομάδες. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο της Λεμεσού δύο συναντήσεις της Αστυνομικής
Διεύθυνσης με εκπροσώπους Ρώσων και Κινέζων υπηκόων.
Κατά τις συναντήσεις έγινε μια πρώτη γνωριμία μεταξύ
τους και μέλη της Αστυνομίας προέβησαν σε ενημέρωση
και απάντησαν σε ερωτήματα που αφορούσαν κυρίως θέματα οδικής ασφάλειας και μέτρα πρόληψης και προστασίας της περιουσίας.

του Ρωσικού Προξενείου στη Λεμεσό, καθώς επίσης και
εκπρόσωποι ρωσσόφωνων εφημερίδων και ραδιοσταθμών και ο αναπληρωτής Αρχηγός της Κινέζικης Διπλωματικής Αποστολής στην Κύπρο με το επιτελείο του.
Αναφερόμενος στις συναντήσεις αυτές, ο Αστυνομικός
Διευθυντής Λεμεσού δήλωσε ότι «τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αλλά και η συνέχισή τους κρίνονται αναγκαίες,
ώστε να υπάρξει επέκταση της συνεργασίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού με όλους τους κατοίκους της
επαρχίας». Σημείωσε παράλληλα πως γίνονται ενέργειες
για πραγματοποίηση παρόμοιας φύσης συναντήσεων και
με άλλες κοινωνικές ομάδες που διαμένουν στην επαρχία
Λεμεσού.

Οι δύο συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με θετικό απολογισμό, αφού όλες οι πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους, ενώ διαβεβαίωσαν για τη βούλησή τους για συνέχιση
των μεταξύ τους συναντήσεων.
Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Αστυνόμος Α’ κ. Σολωμός Σολωμού και ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού (Δ) Αστυνόμος Β’
κ. Νίκος Σοφοκλέους, ο Υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Χριστόφορος Χαγκούδης,
μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και της Οδικής Ασφάλειας και άλλοι Αξιωματικοί και μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού. Επίσης, τις δύο συναντήσεις παρακολούθησαν εκπρόσωπος

2ο Πολυπολιτισμικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
Με απόλυτη επιτυχία και στην παρουσία πέραν των 1.500 θεατών πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2016 στον χώρο
της επίχωσης στη Λεμεσό, το 2ο Πολυπολιτισμικό φεστιβάλ
παραδοσιακών χορών που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινοτικής
Αστυνόμευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν οργανωμένα σύνολα και σχολές
χορού, οι οποίες παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από
το Νεπάλ, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, το Κουρδιστάν, τη
Σρι Λάνκα, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, καθώς και
αραβικούς χορούς.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥ
ΣΗ
Ποδηλατοδρομίες για την ασφαλή χρήση ποδηλάτου
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Μονής, σε συνεργασία με τους
Συνδέσμους Γονέων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου
Πύργου Λεμεσού, διοργάνωσαν στις 28 Οκτωβρίου 2016,
στον Πύργο Λεμεσού εκδήλωση με τίτλο «Ποδηλατώ με
ασφάλεια».

ποίησή τους, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι
ο μουσικός όμιλος, ο χορευτικός, ο αθλητικός, κ.ά. Πριν από
την εκκίνηση της ποδηλατοδρομίας, μέλος της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης Αμμοχώστου προέβη σε διάλεξη με θέμα την
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Μονής και Αγίου Ιωάννη, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για την ορθή χρήση του ποδηλάτου στους δρόμους
και ακολούθησε ποδηλασία στους δρόμους του χωριού με τη
συνοδεία περιπολικού της Αστυνομίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πέραν των 150 ατόμων.
Επίσης, την ίδια μέρα διοργανώθηκε στο Λιοπέτρι ποδηλατοδρομία από την Κοινοτική Αστυνόμευση Αμμοχώστου σε
συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Σχολείο Λιοπετρίου. Η
εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο προώθησης λειτουργίας του σχολείου και εκεί έλαβαν μέρος περίπου 60 άτομα, μαθητές και
γονείς. Το σχολείο αυτό λειτουργεί από το 2009 και έχει στόχο
την υγιή απασχόληση των παιδιών και την ορθή κοινωνικο-

Εκδήλωση της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Μονής με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα περιβάλλοντος
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις 10 Ιουνίου 2016 από την Κοινοτική Αστυνόμευση Μονής σε συνεργασία με το Επαρχιακό
Γραφείο Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού.
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων Πύργου Λεμεσού, συμμετείχαν μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων Πύργου και Μονής - Μοναγρουλλίου
που παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα με θέμα το περιβάλλον και παρακολούθησε συναυλία από το συγκρότημα «TAT NABAR» με μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα
υλικά.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό,
ο Πρώτος Λειτουργός Περιβάλλοντος και Επιθεωρητές Λεμεσού, ο Κοινοτάρχης Πύργου, ο Υπεύθυνος Υπαίθρου, ο
Σταθμάρχης και μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Μονής, η
Υπεύθυνη και μέλος της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Μονής,
καθώς και η Διεύθυνση, το προσωπικό και 210 μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων Πύργου και Μονής - Μοναγρουλλίου.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Εγκαίνια του νέου οικήματος του Αστυνομικού Σταθμού Ζυγίου
Τελέστηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2016 τα εγκαίνια του νέου
οικήματος του Αστυνομικού Σταθμού Ζυγίου από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, στην παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου και της λοιπής ηγεσίας του Αστυνομικού
Σώματος.
Στην ομιλία του ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι «οι αστυνομικοί σταθμοί της υπαίθρου και των
μη αστικών περιοχών γενικότερα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα θέματα ασφάλειας και προστασίας του
πολίτη των περιοχών αυτών. Η παρουσία και αποτελεσματική τους λειτουργία συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη
και εξιχνίαση του εγκλήματος, στη βελτίωση του επιπέδου
των υπηρεσιών που προσφέρει η Αστυνομία στους πολίτες, ως επίσης και στην ενδυνάμωση του αισθήματος
ασφάλειας».

σε ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη και η τουριστική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.
Το νέο κτίριο του Αστυνομικού Σταθμού Ζυγίου βρίσκεται
σε κεντρική τοποθεσία του χωριού και έχει ανακαινιστεί
και διαμορφωθεί κατάλληλα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί
επαρκώς τις ανάγκες αστυνόμευσης στην περιοχή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου αποτελεί ζωτικής σημασίας αστυνομικό σταθμό που λειτουργεί από το 2006 με
πολλαπλές ευθύνες και ουσιώδη ρόλο και αποστολή σε ό,τι
αφορά στην ασφάλεια της περιοχής. Επίσης έχει υπό την
ευθύνη του επτά κοινότητες με συνολικό πληθυσμό 5.000
κατοίκων και αστυνομεύει σημαντικό αριθμό υποδομών
κοινής ωφέλειας, καθώς και εγκαταστάσεων που ανήκουν

Λειτουργία του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας
Από την 1η Οκτωβρίου 2016 λειτουργεί ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας, κατόπιν σύμπτυξης των
Αστυνομικών Σταθμών Πύλης Πάφου και Λυκαβηττού με
στόχο την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών της Αστυνομίας προς τους πολίτες της πρωτεύουσας.
Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας στεγάζεται
στον χώρο που λειτουργούσε μέχρι πρότινος ο Αστυνομικός Σταθμός Λυκαβηττού στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 34 στη Λευκωσία και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι
22802380/71.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Του Παναγιώτη Παναγιώτου
Βοηθού Διευθυντή Δ’
Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας

Αφυπηρέτηση Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας (Δ)
κ. Λάμπρου Παπαθεοδότου
Ένα άξιο μέλος της αποχαιρέτησε πρόσφατα από τις τάξεις
της η Αστυνομία. Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής
Λευκωσίας (Διοίκησης) κ. Λάμπρος Παπαθεοδότου, ο
οποίος υπηρέτησε στο αστυνομικό σώμα για 40 περίπου
χρόνια, βρίσκεται με προαφυπηρετική άδεια απουσίας
από την 1η Νοεμβρίου 2016.
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ο κ. Παπαθεοδότου
υπηρέτησε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο Τμήμα
Αποτυπωμάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, στην Αστυνομική Ακαδημία, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στην
Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας και συγκεκριμένα ως
Υπεύθυνος του Γραφείου Επιχειρήσεων, ως Αστυνόμος
Πόλεως και Προαστίων και τελευταία ως Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Διοίκησης. Διακρινόταν για την απλότητα και την ανθρωπιά του και ήταν πάντα πρόθυμος να
βοηθήσει τους συναδέλφους του καθοδηγώντας τους,
ηγούμενος δια του παραδείγματος.
Στη λιτή μα και συγκινητική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση,
που διοργανώθηκε προς τιμήν του, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας κ. Δημήτρης Δημητρίου εκφράστηκε
ιδιαίτερα θετικά για τη σημαντική προσφορά του, τονίζοντάς του ότι οι πόρτες της Διεύθυνσης θα είναι πάντοτε
ανοικτές για εκείνον. Ο κ. Λάμπρος Παπαθεοδότου εισέπραξε επίσης δυνατά μηνύματα αγάπης και εκτίμησης από
τους συναδέλφους του, και αποχωρεί από τις τάξεις της
Αστυνομίας ήσυχος με τη συνείδησή του και δικαιωμένος
για την προσφορά του προς την υπηρεσία και τους συναδέλφους του. Εμείς του ευχόμαστε να είναι καλά και υγιής
δίπλα στην οικογένειά του ως πολίτης πλέον για το
υπόλοιπο της ζωής του.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Της Α/Αστυφύλακα 2220 Τζοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

3η Μετεκπαίδευση Συνδέσμου Αποφοίτων Εθνικής Ακαδημίας FBI, Κύπρος
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Εθνικής Ακαδημίας FBI, Κύπρος
πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα «Combating Corruption in Law Enforcement Units» σε ξενοδοχείο της Λεμεσού
στις 12-13.11.2016.
Οι διακεκριμένοι Κύπριοι επιστήμονες Δρ. Μαρία
Καπαρδή, κα Λίλια Ψαλτά και κ. Κώστας Αντωνίου, και ο
Ανώτερος Υπαστυνόμος Μιχαλάκης Δημητρίου της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεως και Ελέγχου παραχώρησαν ενδιαφέρουσες διαλέξεις όσον αφορά την ανίχνευση της διαφθοράς στα Σώματα Ασφαλείας, και τη λήψη προληπτικών
μέτρων και τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης και
χειρισμού τέτοιων κρουσμάτων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο
της επικοινωνιακής πολιτικής, ο κ. Κυριάκος Πιερίδης, σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας, παρουσίασε την προσέγγιση του θέματος σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Αρχηγού Αστυνομίας ο Βοηθός Αρχηγός κ. Α. Κουσιουμής,
απόφοιτος της Εθνικής Ακαδημίας FBI.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης ο Βοηθός Αρχηγός
Διοίκησης κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου, 15 Αξιωματικοί της
Κυπριακής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Ακαδημίας του FBI, καθώς επίσης και ο Αστυνομικός
Διευθυντής Λεμεσού Αστυνόμος Α΄ Σολωμός Σολωμού.

Οι παρουσιάσεις ήταν καθ΄ όλα ενδιαφέρουσες, προκαλώντας τον απαραίτητο προβληματισμό και βοηθώντας
παράλληλα να δοθούν απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα.
Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ανώτερος Υπαστυνόμος κ. Αντρέας Αγγελίδης, και
στο σεμινάριο απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του

Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας σε θέματα γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης
Μετά από αίτημα της Αστυνομίας Κύπρου προς την Ελληνική
Αστυνομία για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα γρήγορης
και ασφαλούς οδήγησης, υπήρξε θετική ανταπόκριση και ως
εκ τούτου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3 και 7 Οκτωβρίου 2016
ένα ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τρεις
εκπαιδευτές από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών της
ΕΛ.ΑΣ., με επικεφαλής τον Αστυνομικό Διευθυντή της κ.
Απόστολο Μπαμπίλη.
Τα θεωρητικά μαθήματα έγιναν στην Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου, ενώ η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιήθηκε στην
πίστα «Achna Speedway» στην Άχνα. Την εκπαίδευση παρακολουθήσαν συνολικά 18 άτομα από διάφορα τμήματα και
επαρχίες, καθώς και από την Αστυνομία των Βρετανικών
Βάσεων (S.B.A.).
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να οδηγήσουν σε οριακό επίπεδο υπηρεσιακά
αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες σε ελεγχόμενο και ασφαλισμένο
χώρο. Έγιναν διάφορες ασκήσεις με κώνους, καθώς και οδήγηση με υψηλές ταχύτητες μέσα στην πίστα, με αποτέλεσμα
οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν καλυτέρα πώς να χειρίζονται
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τα οχήματά τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές
τους ώστε να μπορούν να οδηγούν γρηγορότερα, αλλά πάντοτε με ασφάλεια.
Οι συμμετέχοντες αποκόμισαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις
από τον επαγγελματισμό και τις γνώσεις των εκπαιδευτών της
Ελληνικής Αστυνομίας και εμπλούτισαν σε σημαντικό βαθμό
τις γνώσεις τους. Πέρα από τις οφειλόμενες ευχαριστίες και
τα αναμνηστικά δώρα που δόθηκαν στους εκπαιδευτές, αναμνηστικό δώρο έλαβε επίσης ο κ. Χριστάκης Χρίστου, ιδιοκτήτης της πίστας Speedway, για την αφιλοκερδή παραχώρηση
της πίστας για την εκπαίδευση.

ΕΚ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις της Αστυνομίας για την ασφάλεια των παιδιών και την
οδική ασφάλεια
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 5 Νοεμβρίου
2016 δύο εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Αστυνομία.

«Να με προσέχεις»
Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο «Να με προσέχεις» πραγματοποιήθηκε στο My Mall Λεμεσού και διοργανώθηκε από το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Αστυνομίας για την προστασία των παιδιών κατά τη
χρήση του οδικού δικτύου, του διαδικτύου, καθώς και για
θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης των παιδιών.
Στον χώρο της εκδήλωσης υπήρχαν διάφορες δραστηριότητες
για τα παιδιά, ενώ μέλη της Αστυνομίας διένειμαν διαφωτιστικό
υλικό και έδιναν συμβουλές στο κοινό. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους και ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας
κ. Αντρέας Αγγελίδης, ο οποίος σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ανέφερε ότι «τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιμότερο και η επένδυση για το
μέλλον της κοινωνίας μας, γι’ αυτό η προστασία τους από τους κινδύνους που ελλοχεύουν είναι σημαντική. Η Αστυνομία είναι πλήρως ευαισθητοποιημένη τόσο στον τομέα της πρόληψης, αλλά και
στην καταστολή των φαινομένων αυτών, μέσα από τη διερεύνηση
με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς». Ιδιαίτερη σημασία δίνεται
στον τομέα της πρόληψης, και σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται αρκετές εκστρατείες και εκδηλώσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της πολιτείας, ούτως ώστε
όλα τα περιστατικά ή και πληροφορίες να γνωστοποιούνται

άμεσα στην Αστυνομία, η οποία εργάζεται σκληρά προς υλοποίηση των δράσεών της, συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς, αλλά και με το
Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας και Δικαιωμάτων του
Παιδιού.

«Στον δρόμο προτεραιότητα έχει η ασφάλεια»
Η δεύτερη εκδήλωση υπό τον τίτλο «Στον δρόμο, προτεραιότητα έχει η ασφάλεια» ήταν αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια
και πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ευρώπης στο παραλιακό
μέτωπο της Λάρνακας. Στην εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου και την CNP Ασφαλιστική με
τη στήριξη του Δήμου Λάρνακας, τα μικρά παιδιά είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον εξοπλισμό της Τροχαίας
και να εκπαιδευτούν στους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Επίσης, στον χώρο της εκδήλωσης τερμάτισαν οι οδηγοί
των αυτοκινήτων τύπου Σκαραβαίος «Βeatles» (με αφετηρία
την Χοιροκοιτία). Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Κύπριος
οδηγός της FORMULA 4 κ. Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, ο οποίος συνομιλούσε με τους νεαρούς, δίνοντάς τους συμβουλές σε θέματα ασφαλούς οδήγησης. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο
Υπαρχηγός Αστυνομίας κ. Αντρέας Κυριάκου, ο Γενικός Διευθυντής της CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κ. Αντρέας Στυλιανού και ο
Δημαρχεύων της Λάρνακας, κ. Πέτρος Χριστοδούλου, ενώ
δόθηκαν δώρα σε παιδιά που επισκέφθηκαν το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
2015-2016 μετά από κλήρωση.
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ΕΚ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Της Α/Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

«Η αγάπη του Χριστού ψάχνει την καρδιά σου»
«Η αγάπη του Χριστού ψάχνει την καρδιά σου» ήταν το θέμα
της ομιλίας του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη και θεολόγου πάτερ Ανδρέα Κονάνου, ο οποίος προσκλήθηκε από την
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του
Ιδιωτικού Σχολείου «Ξένιον» στο Παραλίμνι.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό
Αστυνομίας, αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αμμοχώστου, ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόσης Τσιόλας, οι Δήμαρχοι Παραλιμνίου και Σωτήρας, καθώς
και οι τοπικές και εκκλησιαστικές αρχές και πλήθος κόσμου.

Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν σε καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας της
αίθουσας ανακουφιστικής φροντίδας του ΚΕΠΑ.
Ο Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Κονάνος πραγματοποιεί ομιλίες
στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με μεγάλη προσέλευση κοινού. Το σημαντικό πνευματικό υπόβαθρο σε συνδυασμό με τα επικοινωνιακά χαρίσματά του κρατούν προσηλωμένο το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια των ομιλιών του.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης απονεμήθηκε στον πάτερ Ανδρέα Κονάνο τιμητική πλακέτα από τον Βοηθό Αρχηγό Επιχειρήσεων και τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, ενώ από
τον κ. Δημήτρη Παπαεύελθοντος από πλευράς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στον πάτερ Ανδρέα Κονάνο και τον
κ. Κωστάκη Ευαγγέλου για την προσφορά τους στο ίδρυμα.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου και το φιλανθρωπικό ίδρυμα ΚΕΠΑ και τέθηκε υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και

Αιμοδοσία εις μνήμην του Αστυφύλακα 361 Π. Γεωργίου και εγκαίνια αίθουσας
του Αστυνομικού Σταθμού Μονής
Αιμοδοσία στη μνήμη του Αστυφύλακα 361 Π. Γεωργίου, ο
οποίος απεβίωσε στις 11.10.13, πραγματοποιήθηκε στις 21
Μαΐου 2016 στον Αστυνομικό Σταθμό Μονής.
Πριν την αιμοδοσία, η οποία διοργανώθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Μονής και την Κοινοτική Αστυνόμευση Μονής,
πραγματοποιήθηκαν αγιασμός και τα εγκαίνια της αίθουσας
του Σταθμού υπό την ονομασία «Αστ. 361 Π. Γεωργίου». Παράλληλα με την αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία
νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
Ο Παναγιώτης Γεωργίου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1976. Αποφοίτησε από το Λύκειο Πολεμιδιών και ακολούθως υπηρέτησε
στην Εθνική Φρουρά. Το 1997 εντάχθηκε στ]ις τάξεις της Αστυνομίας, υπηρετώντας στην Τροχαία Λεμεσού, στο Γ.Σ.Π, στην
Υ.ΚΑ.Ν. Λεμεσού, στον Σταθμό Πόλεως και στον Αστυνομικό
Σταθμό Μονής. Ήταν νυμφευμένος με την Γεωργία Ζήνωνος με
την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Αιωνία του η μνήμη…
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ΕΚ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Της Α/Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

«Σκοπεύοντας τη ζωή», 3οι σκοπευτικοί αγώνες
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στις 22 Οκτωβρίου
2016 οι 3οι σκοπευτικοί αγώνες με σύνθημα «Σκοπεύοντας τη
ζωή» που συνδιοργάνωσαν η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης, τη
Σκοπευτική Οργάνωση της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου
και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ.).
Κατά τη διάρκεια των αγώνων έγινε επίδειξη από τους παγκόσμιους πρωταθλητές στη σκοποβολή Αντώνη και Παναγιώτα
Ανδρέου (πατέρας και κόρη), τον Ανδρέα Μακρή και τον Γιάννο
Αηλιώτη, οι οποίοι κατάγονται από την Επαρχία Αμμοχώστου.
Ακολούθησε επίδειξη από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή
Σάββα Κουμάστα που είναι κάτοχος πέντε Dan και δόθηκαν
συμβουλές αυτοάμυνας στο κοινό. Ακολούθως, έγινε επίδειξη
από μέλη του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων που ενθουσίασε
το κοινό και τα μικρά παιδιά.

Πριν από τη βράβευση των σκοπευτών παραδόθηκε από τον
Υπαρχηγό Αστυνομίας και τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου το χρηματικό ποσό των €1.050 στην Πρόεδρο του
ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ. κα Κούλα Ιωάννου Χριστοδούλου για την ενίσχυση
του φιλανθρωπικού έργου του συνδέσμου. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης αξιωματικοί και μέλη της ΑΔΕ Αμμοχώστου,
καθώς και εκπρόσωποι των στρατιωτικών Αρχών, με επικεφαλής τον Ταξίαρχο κ. Κώστα Χρυσηλίου.

Την εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα του ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, τον οποίο εκπροσώπησε ο Υπαρχηγός Αστυνομίας κ. Ανδρέας Κυριάκου. Επίσης, παρευρέθηκαν
ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου, Αστυνόμος Α΄ κ. Αντώνης Παπακωνσταντίνου, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής
Αμμοχώστου, Αστυνόμος Β΄ κ. Χριστάκης Παπαδημητρίου,
μέλη και Αξιωματικοί από άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις και
Μονάδες, ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόσης Τσιόλας και οι Δημάρχοι Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και
Σωτήρας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν στρατιώτες, παιδιά
από το Κατηχητικό Σχολείο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και
πλήθος κόσμου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκε
διαφωτιστικό υλικό για την οδική ασφάλεια στους παρευρισκόμενους.
Στους σκοπευτικούς αγώνες έλαβαν μέρος 111 σκοπευτές,
μεταξύ των οποίων και ο Υπαρχηγός Αστυνομίας. Όλα τα έσοδα
διατέθηκαν για ενίσχυση του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ.
Επιπρόσθετα, στις 3 Νοεμβρίου 2016 στην Αστυνομική
Διεύθυνση Αμμοχώστου, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής κυπέλλων των σκοπευτών που έλαβαν μέρος στους 3ους
σκοπευτικούς αγώνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου στην παρουσία του Υπαρχηγού Αστυνομίας, του Αστυνομικού Διευθυντή Αμμοχώστου και του Βοηθού Αστυνομικού
Διευθυντή Αμμοχώστου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Π. Παναγιώτου
Υπεύθυνου Υπαίθρου ΑΔΕ Λευκωσίας

Φανής Δημητρίου: ένας ιδιαίτερα αξιόλογος αξιωματικός που υπηρέτησε στην
Αστυνομία Κύπρου
Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου είχα την
τιμή και την τύχη να
γνωρίσω από κοντά το
2010 τον πρώην Υπαρχηγό Αστυνομίας Φανή
Δημητρίου. Δράττοντας
της ευκαιρίας αυτής,
κατέγραψα εν συντομία
την προσφορά του και
την πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική
υπηρεσία του στην
Αστυνομία Κύπρου.

Λοχίες εκπροσωπούσε ο Παναγιώτης Μαχλουζαρίδης, και
τους Ανώτερους Αξιωματικούς ο Τούρκος Osman Zeki,
Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου. Ο ίδιος εξελέγη
Γραμματέας του Συνδέσμου και εκπρόσωπος των Αστυνομικών. Μεγάλη ήταν η επιτυχία του και κατά τη συνδικαλιστική του δράση, όπου έπεισε με τεκμηριωμένη μελέτη να
δοθούν αυξήσεις στους Αστυνομικούς και όχι στους Αξιωματικούς. Οι μισθοί αυξήθηκαν από 10,5 λίρες τον μήνα σε
13 λίρες και μετά από 3 μήνες, σε 15 λίρες τον μήνα. Επειδή
αγωνιζόταν για τα δικαιώματα των αστυνομικών θεωρούνταν από την ηγεσία «σκληρό καρύδι» και, επειδή αντιλήφθηκε ότι συνεχίζοντας την πολιτική στήριξης των αστυνομικών δεν είχε πιθανότητα ανέλιξης, υπέβαλε τη παραίτησή του.

Είχα τότε διαπιστώσει
ότι, παρ’ όλο που ήταν
στην ηλικία των 86 χρόνων, είχε πλήρη διαύγεια πνεύματος και πολύ δυνατή μνήμη για όσα
διαδραματίστηκαν την περίοδο της αποικιοκρατίας και τα
μετέπειτα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι την αφυπηρέτησή του στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Στη συνέχεια, ανέλαβε μαζί με τον αξιωματικό Κώστα Ευσταθίου (Παχύκωστη) και τον Στέλιο Τσαπατσούλλη τη δημιουργία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αστυνομικών
Κύπρου (ΣΤΑΚ), όμως παρά το γεγονός ότι αποτάθηκαν
τρεις φορές στον Άγγλο Έφορο Συνεργατικών Ιδρυμάτων
το αίτημα τους απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι οι μισθοί των Αστυνομικών ήταν χαμηλοί. Το 1954 ζήτησαν
ξανά έγκριση για τη δημιουργία του ΣΤΑΚ και αυτή τη
φορά το αίτημα τους έγινε δεκτό. Πρώτος Πρόεδρος του
ΣΤΑΚ διορίστηκε ο Γιώργος Δανός και Γραμματέας ο Στέλιος Τσαπατσούλλης. Οι εισφορές ήταν 1 λίρα τον μήνα για
τους Αστυνομικούς, 2 λίρες τον μήνα για τους Λοχίες και 3
λίρες τον μήνα για τους Αξιωματικούς.

Ο Φανής Δημητρίου γεννήθηκε στην Περιστερονοπηγή
της επαρχίας Αμμοχώστου στις 19.4.1924. Ενεγράφη στις
τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου στις 4.1.1944 και του δόθηκε ο αριθμός 840. Ολοκλήρωσε με άριστα τα μαθήματα
περί Αστυνομίας στην Αστυνομική Σχολή που τότε βρισκόταν στον Στρόβολο και ακολούθως διορίστηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας που τότε βρισκόταν στην
«Πόρτα της Κερύνειας» στον τουρκικό τομέα Λευκωσίας.
Ο Φανής Δημητρίου ξεχώριζε από τους υπόλοιπους συναδέλφους του για την ευγένεια, την άψογη πειθαρχία του και
την υποδειγματική εμφάνισή του. Ο τότε Άγγλος Αρχηγός
Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης των ανδρών
της Διεύθυνσης, εντυπωσιάστηκε από την εμφάνισή του
και τον συνεχάρη.
Το 1948 μετατέθηκε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
στην Πύλη Πάφου, ενώ παράλληλα συμμετείχε στην επιτροπή για δημιουργία και οργάνωση των Επαρχιακών ΤΑΕ.
Λόγω της μόρφωσής του και της πολύ καλής γνώσης της
αγγλικής γλώσσας, πέτυχε χωρίς δυσκολία στις εξετάσεις
για προαγωγή σε Λοχία. Στη συνέχεια, με την έγκριση του
Αρχηγού Αστυνομίας, έδωσε και επίσης πέτυχε στις εξετάσεις για προαγωγή σε Υπαστυνόμο. Το 1950 συμμετείχε
ενεργά στη δημιουργία του Συνδέσμου Αστυνομίας. Πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Αναστασιάδης από τον Στρόβολο, ενώ τους
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Όσον αφορά τις προαγωγές του στην Αστυνομία Κύπρου,
την 1.1.1955 προήχθη στον βαθμό του Λοχία και την αμέσως επόμενη χρονιά σε Υπαστυνόμο. Με την ανακήρυξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 προήχθη απ’ ευθείας
σε Αστυνόμο Β΄ και αποσπάστηκε στη Χωροφυλακή ως Β΄
Αστυνομικός Διευθυντής στο ΤΑΕ Αρχηγείου της Χωροφυλακής. Συμμετείχε ενεργά στις ανακρίσεις για τους φόνους
που έγιναν εκείνη την περίοδο στην ύπαιθρο, καθώς και
για τις απόπειρες δολοφονίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, και γνώριζε όσο κανείς άλλος τα ελατήρια των φόνων τα οποία κατέγραψε σε
βιβλίο που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα με τίτλο
«Πολιτικά Εγκλήματα». Ακολούθως, το 1970 προήχθη σε
Αστυνόμο Α΄ και συμμετείχε στις ανακρίσεις για τις κλοπές
όπλων από στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, ενώ το
1976 προήχθη σε Ανώτερο Αστυνόμο και τον επόμενο
χρόνο σε Β΄ Αρχηγό (Ε). Το 1981 προήχθη σε Υπαρχηγό και
στη συνέχεια αφυπηρέτησε από τις τάξεις της Αστυνομίας.
Ο Φανής Δημητρίου απεβίωσε στις 20.10.2015 σε ηλικία
92 χρόνων.
Αιωνία του η μνήμη…

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
Της Αστυφύλακα 3406 Μαρίας Χαραλάμπους
Κλάδος Τροχαίων Δυστυχημάτων Τροχαίας Λευκωσίας

Τον πρόωρο χαμό δύο μελών της θρηνεί η Αστυνομία
Δύο άξια μέλη αποχαιρέτησε πρόσφατα το Αστυνομικό
Σώμα. Τον Υπαστυνόμο Μαχητή Γεώργιο Ρήγα και τον
Λοχία 356 Ανδρέα Παπαϊωάννου, οι οποίοι υπηρετούσαν
στο Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας και έχασαν πρόωρα τη
μάχη με τη ζωή χτυπημένοι από την επάρατη νόσο.
O Γεώργιος Ρήγας απεβίωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2016 σε ηλικία
60 ετών, αφήνοντας
πίσω του σύζυγο και
τέσσερα παιδιά. Είχε
ενταχθεί στις τάξεις
της Αστυνομίας στις
28.7.1973, όπου την
1.9.1992
προήχθη
στον βαθμό του Λοχία
και την 1.1.2005 στον
βαθμό του Υπαστυνόμου, αφού αναγνωρίστηκε η προσφορά
του στην πατρίδα ως
μαχητή αντίσταση. Κατά καιρούς υπηρέτησε τόσο σε
Αστυνομικούς Σταθμούς πόλεως όσο και υπαίθρου, καθώς
επίσης και στην Τροχαία Λευκωσίας για δώδεκα συνεχή
έτη, προσφέροντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις που
αποκόμισε καθ’ όλη τη θητεία του στις τάξεις της Αστυνομίας. Το 2014 μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 διετέλεσε
σταθμάρχης του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμειας, ενώ
μετά τον Απρίλιο του 2016, όταν είχε κτυπηθεί από την
επάρατη νόσο, μετατέθηκε ξανά στο Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας, όπου υπηρετούσε μέχρι την ημέρα που απεβίωσε.
Ήταν εργατικός, αμερόληπτος, τίμιος και έντιμος. Πάντα
πρόθυμος και στη διάθεση όλων για να μεταφέρει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, τόσο σε νεαρούς αστυνομικούς
όσο και σε παλαιότερους. Ήταν πάντα ήρεμος, φιλήσυχος,
δούλευε αθόρυβα και διακρινόταν για την άριστη συμπεριφορά και τον άψογο χαρακτήρα του. Η κηδεία του τελέστηκε στις 23.12.16 από την εκκλησία του Σωτήρος στο
Παλαιχώρι.

Ο Λοχίας 356 Ανδρέας
Παπαϊωάννου
απεβίωσε στις 27 Νοεμβρίου 2016 σε ηλικία
41 ετών αφήνοντας
πίσω του σύζυγο και
δυο ανήλικα παιδιά.
Είχε ενταχθεί στις τάξεις της Αστυνομίας
στις 3.1.1995 και υπηρέτησε σε Αστυνομικούς Σταθμούς πόλεως και υπαίθρου,
εντός και εκτός Λευκωσίας. Το 2008 μετά την
οκταετή υπηρεσία του
στον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας, μετατέθηκε στην
Τροχαία Λευκωσίας όπου και υπηρέτησε για πέντε συνεχή
έτη στον Κλάδο Διερεύνησης Τροχαίων Δυστυχημάτων.
Στις 4 Ιανουαρίου 2013 όταν προήχθη στον βαθμό του
Λοχία, μετατέθηκε ξανά στον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας και το 2015 μετατέθηκε εκ νέου στην Τροχαία Λευκωσίας. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, αγαπητός τόσο
στους αστυνομικούς όσο και στους πολίτες, ευδιάθετος, με
χιούμορ. Διακρινόταν για την ειλικρίνεια και το αμερόληπτο του χαρακτήρα του και ήταν πρωτοπόρος σε όλα τα
επιχειρησιακά καθήκοντα που του ανέθετε η υπηρεσία, τα
οποία έφερε πάντοτε εις πέρας με ιδιαίτερο ζήλο. Παρά το
γεγονός ότι γνώριζε το πρόβλημα υγείας του, δεν πτοήθηκε. Κοίταξε τον θάνατο κατάματα και πάλεψε παλικαρίσια. Ήταν αισιόδοξος μέχρι και την τελευταία μέρα πριν
τον θάνατό του. Η κηδεία του τελέστηκε στις 28.11.16 από
τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά.
Αιωνία σας η μνήμη αείμνηστοι Γεώργιε Ρήγα και Ανδρέα
Παπαϊωάννου.
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ΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ
Συνεργασία της Αστυνομίας με την κινεζική
κοινότητα στην Κύπρο
Zacharias Chrysostomou
Chief of Cyprus Police
Dear Mr. Chrysostomou,
this year, the Pafos Divisional Police and the Limassol Divisional Police held a series of successful seminar on security
for the Chinese community. Please pass on my thanks to
Mr. Lambros Themistocleous, Mr. Andreas Kousioumis and
Mr. Solomos Solomou and their colleagues who provided
necessary, timely and sincere assistance according to the
needs of Chinese immigrants.
In recent years, China-Cyprus relations have maintained a
good momentum of development with expanding pragmatic exchanges and cooperation in various ﬁelds, such as
economy and trade, culture and sub national exchanges,
etc. For the time being, the sub national exchanges have
become a new highlight of bilateral relations. I am delighted that Pafos and Limassol have become popular destinations for Chinese tourists and investors, and even the
home of residence chosen by a lot of them.
We value all the eﬀorts that Cyprus Police made to establish a common ideal society which is harmonious, ordered,
stable, peaceful and welfare for Chinese immigrants and
we are looking forward to an even stronger and more fruitful cooperation with the Cyprus Police in the future.
With best regards,
Huang Xingyuan
Ambassador of the People’s of China in the Republic of
Cyprus

Συμμετοχή της Αστυνομίας στην «Πορεία με τις
ροζ φιγούρες»

Είναι μεγάλη μας χαρά που για ακόμη μια φορά μας στηρίζετε σε κάθε μας βήμα, γιατί η ευαισθησία και υποστήριξη που μας δείχνετε, μας δίνει δύναμη και τη δυνατότητα
να συνεχίσουμε το έργο μας και να εργαστούμε για την
υλοποίηση των στόχων μας, ώστε η κάθε Κύπρια καρκινοπαθής να έχει την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση.
Σας ευχαριστούμε και πάλι, και προσδοκούμε σε συνέχιση
της συνεργασίας μας.
Εύη Παπαδοπούλου
Πρόεδρος

Φανή Βασιλείου
Γραμματέας

Βράβευση της Υ.ΚΑ.Ν. με το Κυπριακό Βραβείο
Καινοτομίας
Κύριο Γαβριήλ Γαβριήλ
Διοικητή Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών
Αγαπητέ κύριε Γαβριήλ,
επιθυμώ να σας συγχαρώ για την πρόσφατη βράβευση της
Υπηρεσίας σας, «Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών
(Υ.ΚΑ.Ν.)» με το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας, στην Κατηγορία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την καινοτόμα υπηρεσία σας απεξάρτησης και επανένταξης των
νέων από τα ναρκωτικά, από την Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων.
Τέτοια επιτεύγματα αποτελούν πρότυπο παράδειγμα για
όλες τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που
δραστηριοποιούνται και προσφέρουν στην Κυπριακή κοινωνία ευρύτερα.
Παρακαλώ μεταβιβάστε τα συγχαρητήριά μου και στους
συνεργάτες σας στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Αρχηγό Αστυνομίας

Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά και σας εύχομαι ακόμη
περισσότερες επιτυχίες και εκπλήρωση των στόχων σας.

Αγαπητέ κύριε Χρυσοστόμου,

Πάντα στη διάθεσή σας.

θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ευγενική
συμμετοχή του γυναικείου Αστυνομικού σώματος που παρευρέθηκε στην εκδήλωση της EUROPA DONNA Κύπρου
«Πορεία με τις ροζ φιγούρες» στις 9 Οκτωβρίου 2016.

Φιλικά,
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Αβέρωφ Νεοφύτου
Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ
Διεξαγωγή εράνου
Αγαπητέ κύριε Χρυσοστόμου,
επιθυμώ να σας ευχαριστήσω θερμά για τη βοήθειά σας
στην διεξαγωγή εράνου για τη μετάβασή μου στη Γερμανία για εγχείρηση. Το ποσό που έχει μαζευτεί από τον
έρανό σας ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν ώστε να
συμπληρωθεί το συνολικό ποσό για να καταστεί δυνατή η
μετάβασή μου στη Γερμανία. Ως εκ τούτου και κατόπιν συνεννοήσεως με τους γιατρούς μου, στα μέσα του Οκτώβρη
θα διεξαχθεί η επέμβαση.

ΕΣ

μας και, όπως διαπιστώσαμε προσωπικά, τις περισσότερες
φορές δεν είχαν καθορισμένο ωράριο εργασίας.
Θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου και
εσάς προσωπικά αφού σίγουρα με τέτοιους εργατικούς
αστυνομικούς η Αστυνομία γενικότερα μόνο μπροστά
μπορεί να πάει.
Με απέραντη εκτίμηση,
Χριστοφής Κασιουρή
Πρόεδρος
Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας

Σας εύχομαι από ψυχής κάθε καλό, τόσο σε επαγγελματικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ο Θεός να σας έχει καλά.
Με εκτίμηση,
Λοΐζος Λοΐζου

Εξιχνίαση σοβαρής υπόθεσης οικονομικών
ατασθαλιών σε κοινότητα
Αρχηγό Αστυνομίας
Αγαπητέ κύριε Χρυσοστόμου,
με την παρούσα επιστολή μας ως Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας, αλλά και προσωπικά ως Πρόεδρος της κοινότητας
Ορμήδειας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ιδιαίτερες
ευχαριστίες μας για τον επαγγελματισμό και τον ζήλο που
έδειξε η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αμμοχώστου, αποτελούμενη από τους Α/Αστ. 1860 Στ. Θεοδούλου, Α./Αστ.
3080 Μ. Πιττάκη και Α/Αστ. 3060 Χ. Μάμα στη διερεύνηση
καταγγελίας μας για οικονομικές ατασθαλίες εκ μέρους του
πρώην υπαλλήλου του Κοινοτικού Συμβουλίου. Χάρη στον
επαγγελματισμό και την μεθοδικότητα που επέδειξαν οι
πιο πάνω, η καταγγελία μας εξιχνιάστηκε και κατέληξε
στην καταδίκη του πιο πάνω ατόμου.
Άξια αναφοράς είναι τα μέλη σας, οι οποίοι αυτεπάγγελτα
επέκτειναν την έρευνά τους σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου,
με αποτέλεσμα να εντοπίσουν μεγαλύτερες ατασθαλίες
από αυτές που εμείς ως Κοινοτικό Συμβούλιο είχαμε εντοπίσει με τη βοήθεια ανεξαρτήτου ελεγκτικού οίκου, και καταγγείλει. Επίσης διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι ότι ο όγκος
των εγγράφων, που οι ανακριτές σας παρέλαβαν και μελέτησαν για να εντοπίσουν τις ατασθαλίες και να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση, ήταν πάρα πολύ μεγάλος, πράγμα
που κάνει το έργο που επιτέλεσαν ακόμα πιο εντυπωσιακό.
Τέλος, θα ήθελα να φέρω εις γνώση σας ότι οι ανακριτές
σας εργάστηκαν άοκνα για τη διερεύνηση της καταγγελίας

Ευχαριστίες από τον ΠΑΣΥΚΑΦ
Κύριο Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Αρχηγό Αστυνομίας
Λευκωσία
Αγαπητέ κύριε Χρυσοστόμου,
εκ μέρους της Επιτροπής Λάρνακας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) σας εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την προσφορά ειδών
που κατασχέθηκαν στον Αερολιμένα Λάρνακας.
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ανώτερο Υπαστυνόμο, Υποδιευθυντή ΔΑΣΑ Αεροδρομίου, κύριο Χαράλαμπο Τσάππα, για την άριστη εξυπηρέτηση.
Όλα τα έσοδα από την διάθεση των ειδών αυτών διατίθενται για την ενίσχυση των υπηρεσιών και προγραμμάτων
που προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ δωρεάν στους ασθενείς με
καρκίνο και στις οικογένειες τους.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες και προγράμματα
διαφώτισης τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου. Οι υπηρεσίες του ΠΑΚΥΚΑΦ, όπως
η κατ’ οίκον ανακουφιστική, νοσηλευτική, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική στήριξη, μεταφορά ασθενών, κλινική
λεμφοιδήματος, φυσιοθεραπεία, κέντρα στήριξης, επαφής
και δραστηριοποίησης ασθενών προσφέρονται δωρεάν
και εξυπηρετούν πέραν των 5.000 ασθενών και τις οικογένειές τους ετήσια. Οι υπηρεσίες λειτουργούν σε όλες τις
πόλεις της Κύπρου και σε 130 χωριά.
Η ευγενική αυτή χειρονομία σας αποτελεί όχι απλά μια ενίσχυση οικονομική για τον Σύνδεσμό μας, αλλά ταυτόχρονα
μας δείχνει ότι αναγνωρίζετε και εκτιμάτε την προσφορά
και το έργο του.
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ΕΣ

Ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε και βασιζόμαστε στην
πολύτιμη στήριξη και βοήθειά σας στο μέλλον.
Με εκτίμηση,
Δρ. Στάλα Κιούπη
Πρόεδρος Επιτροπής
Λάρνακας

Αρχηγό Αστυνομίας

Πανίκος Ιωάννου
Επαρχιακός
Διευθυντής

29 Νοεμβρίου 2016

Αξιότιμε κύριε,

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εκφράσετε για
ακόμη μια φορά τις θερμές ευχαριστίες από εμάς προς
τους προαναφερόμενους εμπλεκόμενους για το υπόψη
θέμα ή και σε κάποιους άλλους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού που δεν περιήλθαν στην αντίληψή μας και
ελπίζουμε ότι μετά και από τις επισημάνσεις-προτάσεις του
Τμήματος Τροχαίας θα ληφθούν άμεσα μέτρα στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο από τον Έπαρχο Λεμεσού, τα οποία
θα συμβάλουν στην πρόληψη ατυχημάτων στην ευρύτερη
οικιστική περιοχή.
Εκ μέρους των ιδιοκτητών της περιοχής,
Διατελούμε μετά τιμής,

επικοινωνούμε μαζί σας για να σας εκφράσουμε όχι τυπικά
αλλά ουσιαστικά τα θερμά μας συγχαρητήρια για το Σώμα
της Αστυνομίας, το οποίο διοικείτε, μετά το εξής περιστατικό.

Χρήστος Δημοσθένους, Λευκωσία

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,
Είμαστε ιδιοκτήτες τεμαχίων γης της περιοχής που συνδέει
το χωριό Άγιος Τύχωνας με την Παρεκλησιά και απευθυνθήκαμε στον κ. Υπουργό Εσωτερικών στις 10 Μαρτίου
2016 και στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και αναφέραμε την
κακή κατάσταση που βρίσκεται ο δρόμος που συνδέει το
χωριό Άγιος Τύχωνας με την Παρεκλησιά, προκειμένου να
επιληφθεί του θέματος για την πρόληψη ατυχημάτων. Τη
δεύτερη επιστολή μας την κοινοποιήσαμε και στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού (Τμήμα Τροχαίας) για να επιβεβαιώσει την κακή κατάσταση που βρίσκεται το
συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και να προτείνουν τα μέτρα
που πρέπει, ή σε αντίθετη περίπτωση να απορρίψουν το
αίτημα μας.
Είναι ιδιαίτερη η χαρά που προκάλεσε σε εμάς τους πολίτες
η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και δη ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Μιχάλης Μιχαήλ για την αμεσότητα και θετικότητά του στην εξέταση του θέματος, καθώς και ο Λοχίας
κ. Νικολαΐδης Ευαγόρας του Τμήματος Τροχαίας Λεμεσού,
που φανερώνει επαγγελματισμό, και από εμάς είναι άξιοι
συγχαρητηρίων, τόσο γιατί ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας, όσο και για την επιτόπου μετάβασή τους. Επίσης,
ο συνολικός χειρισμός του θέματος από μέρους τους φανερώνει το επίπεδο της Κυπριακής Αστυνομίας.
Για άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή παρεξήγησης, θέλουμε να καταστήσουμε ξεκάθαρο ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κανέναν από τους προαναφερόμενους, αλλά
θεωρήσαμε σωστό να πούμε ένα απλό ανθρώπινο ευχαριστώ και μπράβο στην Κυπριακή Αστυνομία, γιατί ποτέ σε
μια οποιαδήποτε υπηρεσία δεν είναι όλα μαύρα ή άσπρα.
Σας διαβιβάζουμε σε φ/α και την απαντητική επιστολή της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού προς εμάς, η οποία φανερώνει τον επαγγελματισμό της, και σας συγχαίρουμε.
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Λεμεσός, 13 Ιανουαρίου 2017

Σας αποστέλλω αυτή την επιστολή εις ένδειξη εκτίμησης
προς το σώμα της Αστυνομίας και ταυτόχρονα θέλω να ευχαριστήσω δια της παρούσης όλο το Σώμα και εσάς προσωπικά για το καταπληκτικό έργο, το οποίο επιτελείτε εσείς
και οι υφιστάμενοί σας.
Και εξηγούμαι:
Στις 3.1.2016 και ώρα 23:14 και ενώ εγώ βρισκόμουν σε
εστιατόριο της Λεμεσού με φίλους, με ενημέρωσε ο υιός
μου τηλεφωνικώς ότι κάποιος προσπαθούσε να μπει στο
σπίτι μου. Τότε ξεκίνησα για το σπίτι μου και στην πορεία
σταμάτησα έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη
όπου και τους ενημέρωσα για το συμβάν και μου είπαν ότι
είναι ήδη ενήμεροι (κάποιος από το τραπέζι πήρε τηλέφωνο) και με ακολούθησαν.
Φτάνοντας στο σπίτι ο ένας αστυνομικός με ρώτησε αν του
επιτρέπω να μπει στο σπίτι (κάτι που για μένα δείχνει επαγγελματισμό) και εγώ του επέτρεψα.
Αμέσως το σπίτι γέμισε αστυνομικούς (δεν θυμάμαι πόσοι)
όπου έκαναν έρευνες και ταυτόχρονα καθησύχαζαν την οικογένειά μου.
Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μου προς το Σώμα για την άμεση ανταπόκριση
και για τον επαγγελματισμό των μελών.
Ήταν όλοι τους άξιοι συγχαρητηρίων.
Εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστούμε.
Μετά τιμής,
Μάριος Φυλακτού

